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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
I. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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, kapitálový rozpočet ako prebytkový. A finančné
operácie ako schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2017
uznesením č. 157/17.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.06.2018 uznesením č. 187/18
- druhá zmena schválená dňa 09.10.2018 uznesením č. 222/18
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 5/18

Rozpočet obce k 31.12.2018

439 190

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
543 190

231 140
198 050
10 000

231 140
302 050
10 000

439 190

543 190

231 140
128 050
80 000

231 140
232 050
80 000

0

0

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
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II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
543 190

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

640 848,47

118

Z rozpočtovaných celkových príjmov 543 190,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
640 848,47 €, čo predstavuje 118 % plnenie.
1. BEŽNÉ PRÍJMY
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
231 140

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

264 007,69

114

Z rozpočtovaných bežných príjmov 231 140 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
264 007,69 € čo predstavuje 114 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
206 600

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

233 477,34

113

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 185 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 209 945,52 EUR, čo predstavuje
plnenie na 113 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 531,82 EUR, čo
je 109 % plnenie.
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Príjmy dane z pozemkov
9 587,34 €
13 234,78 €
11 841,31 €
dane zo stavieb
3 780,15 €
4 000,78 €
4 065,84 €
dane za psa boli v sume
385,- €
370,- €
362,50 €i
Poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
7 065,30 €
7 361,82 €
7 262,17 €
Vývoj pohľadávok za daň z nehnuteľnosti
K 31.12.2016 - 4 068,69 €
K 31.12.2017 – 2 334,02 €
K 31.12.2018 – 2 327,68 €
( Položku tvorí nedoplatok na dani bývalé Agro. spol. Lackovce a Kochanovská mliekareň
a.s. majiteľa Ing .R.Korenko- rok 2012 a 2013)

-4Ostatné nedoplatky
(Nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 30,- €.Vojtanovský
Andraško + 15,- € za psov rok 2017,2018 )
b) príjmy z vlastníctva, administratívne poplatky, nedaňové príjmy :
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
9 990

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

21 233,03

213

Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku a administratívne poplatky
Z rozpočtovaných 9 990 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 21 233,03 EUR,
čo je 213 % plnenie.
:
Uvedený príjem predstavujú:
rozpočtované skutočnosť
€
€
Dividendy – vodár. spoločnosť
1 469,60
Prenajaté pozemky - + hrob.miesta
700
219,Prenajaté budovy
400
192,Z prenajatých strojov, prístrojov
380
51,Administratívne poplatky - správne poplatky:,
2 000
2 763,Príjem z recyklačného fondu
30
58,40
Predaj KUKA nádob, vriec,
rozhlas, služby
400
440,Poplatky za školné v Mš
550
595,20
a stravné – rozpočtované
2 460
1 310,40
Úroky
20
7,38
Iné nedaňové príjmy
3 050
Z náhrad z poist. Plnenia
585,75
Z odvodov hazardných hier
197,25
Vratky, refundácie
925,85
Iné - náhradná výsadba, sponzorské
12 418,20
_______________________________________________________________________
Spolu:
9 990
21 233,03
===============================================================
c) Granty a transfery:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
14 550

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

9 297,32

64

Z rozpočtovaných grantov a transferov 14 550 EUR bol skutočný príjem vo výške 9 297,32
EUR, čo predstavuje 64 % plnenie.

-

Poskytovateľ dotácie
Zo štátneho rozpočtu
Úrad práce
Ministerstvo vnútra SR
VÚC Prešov
Zo štátneho rozpočtu
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Účel
Voľby do VÚC
Prac. miesta § 50J a § 54
Školstvo – 5-ročné deti
Oslavy 20. rokov osamost.obce
Eviden. obyvat.a register adries

Suma v EUR
884,42
6 445,12
827,800,340,78

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
302 050

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

376 840,78

125

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 302 050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 376 840,78 EUR, čo predstavuje 125 % plnenie.
Podrobný rozpis:
Finančné vyrovnanie – projekt Poľné cesty Lackovce - 198 047,78
Grant SPP – na vybudovanie ihriska
8 500,Refundácia 50% nákl. Odvodňovacie Kanály
15 270,Envirofond – dotácia Vodovod
54 000,Zelený cintorín – dotácia MF SR
8 000,Predaj pozemkov
93 023,_________________________________________________________
SPOLU:
376 840,78 €
==================================================
3. PRÍIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:
Rozpočet na rok
2018

Upravený
Rozpočet 2018

10 000

10 000

Skutočnosť
k 31.12.2018
-

% plnenia

0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 10 000 EUR nebolo potreba previesť žiadne finančné
prostriedky k 31.12.2018

-
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III. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
543 190

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

490 845,08

112

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 543 190 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 490 845,08 EUR, čo predstavuje 112 % čerpanie k schválenému rozpočtu výdavkom.
Čerpanie jednotlivých oddielov bežného a kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na
rok 2018
231 140

Upravený
2018
231 140

Skutočnosť
k 31.12.2018
228 018,75

% čerpania
97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 231 140,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 228 018,75 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.
Medzi významné položky BEŽNÉHO ROZPOČTU patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z pôvodne rozpočtovaných 90 100 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
90 754,42 EUR, čo je 100,7% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky obecného úradu,
materskej školy a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 36 152,75 EUR,
čo je 104,5 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 97 510 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 86 585,33 EUR,
čo je 88,8 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddielov plnenia rozpočtu ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby všeobecné a špeciálne.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8 150 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 13 074,31 EUR,
čo predstavuje 160 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,
Z rozpočtovaných 780 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 451,94 EUR,
čo predstavuje 94 % čerpanie.

-72) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2018
128 050

Upravený
2018
232 050

Skutočnosť
k 31.12.2018
184 807,56

% čerpania
80

Rozpis použitia finančných prostriedkov kapitálového rozpočtu podľa oddielov:
a) V oddieli Výkonné a zákonodárne orgány (súhrnný výdaj 12 543,30 €)
– nákup trávneho traktora KAWA v hodnote
2 679,- €
- nákup príslušenstva k rozhlasovej zostave - VM Florian,
ktorý umožňuje nahrávanie a plánovanie spustenia
rozhlasových relácií na diaľku
2 272,80 €
- 1- splátka za osobné vozidlo Renault –
7 591,50 €
b) Výstavba – (súhrnný výdaj v čiastke 90 993,46 €)
- nákup pozemkov – rozšírenie miestnej komunikácie
- projektová dokumentácia
- výstavba vodovodu pri Ciroche a Kordoškovej
- ihrisko
- rekonštrukcia a čistenie odvodňovacích kanálov
- výstavba zeleného cintorína

4 325,- €
1 505,- €
60 000,74 €
8 500,- €
12 292,72 €
8 000,- €

c) Cestná doprava (súhrnný výdaj 42 127,31 €)
- Rekonštrukcia a čistenie odvodňovacích kanálov
29 368,02 €
- práce naviac Poľné cesty
12 759,29 €
d) Verejné osvetlenie – 8 939,11 € - vybudovanie 1vetvy verejného osvetlenia
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2018
80 000

Upravený
2018
80 000

Skutočnosť
k 31.12.2018
78 018,77

Z rozpočtovaných výdavkových operácií tvorí:
4 934,97 € splátka leasingu za služobné auto Škoda
8 000,- € splátka dlhodobého úveru
- 65 083,80 € splátka krátkodobej finančnej výpomoci

% čerpania
97
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IV. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
KONTROLA PEŃAŹNÝCH PROSTRIEDKOV A PLNENIA ROZPOĆTU
Začiatočný zostatok na bežných účtoch k 1.01.2018
43 208,18
Začiatočný zostatok pokladne k 01.01.2018
1 391,43
_____________________________________________________________
ZZ S P O L U :
44 599,61
=====================================================
Rozpočtové príjmy (bežné a kapitálové
+ 640 848,47
_____________________________________________________________
P R Í J M Y SPOLU:
685 448,08
Rozpočtové výdavky (B+K+FOV )
- 490 845,08
____________________________________________________________
Konečný zostatok k 31.12.2018
194 603,- €
====================================================
Vykázaný v hlavnej knihe na účtoch v bankách a v pokladni:
Stav na bežných účtoch: VÚB - bežný
45 212,47 €
k 31.12.2018
Prima banka – bežný
12 733,25 €
Prima banka - SF
1 009,81 €
Prima banka – dotačný
124 242,91 €
VÚB - Mš
10 585,92 €
__________________________________________
Peniaze na účtoch spolu
193 784,36 €
Pokladňa Ocú a Mš
823,44 €
_________________________________________
S PO LU :
194 607,80 €
====================================

-

-
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

264 007,69
228 018,75
+ 35 988,94
376 840,78
184 807,56
+ 192 033,22
+ 228 022,16
282,- 10 000,+
217 740,16
-

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

78 018,77

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

-

PRÍJMY SPOLU

640 848,47
490 845,08
150 003,39

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

78 018,77

-

Upravené hospodárenie obce

10 282,-

139 721,39

Prebytok rozpočtu v sume 150 003,39 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.
Z prebytku hospodárenia boli vylúčené prostriedky ŠR na školstvo v čiastke 282,- €
– nevyčerpané (možnosť vyčerpať v rozpočtovom roku 2019 do 31.3.) a
- nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 10. 000,- €,
ktoré sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.
Následne upravený výsledok hospodárenia - 139 721,39 € sa rozdelí pomerom
-

do peňažného fondu
do rezervného fondu - 10%

125 749,25 €
13 972,14 €

-
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V. 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 2017
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
23 481,90

23 481,90

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z .n. p.
o použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2017
- z finančných operácií
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
19 512,29
149,69

19 661,98

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1 ,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
1 920,08
1164,69
821,20

2 263,57
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Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR
2 058 978,60

KZ k 31.12.2018 v EUR
2 279 483,14

2 011 900,25

2 082 650,91

18 513,75
1 871 446,44

16 677,75
1 944 033,10

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

Obežný majetok spolu

46 630,14

196 110,34

45,60

159,60

0

0

1 984,93

1 314,94

44 599,61

194 635,80

448,21

721,89

ZS k 1.1.2018 v EUR
2 058 978,60

KZ k 31.12.2018 v EUR
2 279 483,14

1 113 693,55

1 186 861,47

1 113 693,55
120 531,87

1 186 861,47
49 939,95

720,282,12 837,44
25 569,26
27 135,83
824 753,18

720,102,90
1 920,08
16 964,88
19 135,83
1 042 681,72

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

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

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

-12 VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

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

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

2 319,5 452,36
4 536,85
994,74
282,-

2 319,5 452,36
4 536,85
994,74
282,-

137,10
14 098,50
27 820,55

137,10
14 098,50
27 820,55

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Prima banka
SZaRB

Výška
poskytnutého
úveru

Účel

investičný
Investičný krát.

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

65 083,80

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

19 135,83
.

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na výstavbu Kultúrneho domu. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2021, splátky sú mimoriadne.
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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

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-leasing
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

Suma v EUR

245 637,93
245 637,93

33 234,33
19 135,83
14 098,50

- 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
Zostatok istiny k 31.12.2018

33 234,33

33 234,33

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

%
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

33 234,33

245 637,93

13,53%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

12 934,97

245 637,93

5,26 %

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

VIII. 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 so VZN č.29/2009 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
--1-

Športový klub Slávia Lackovce - bežné
výdavky
Únia žien Slovenska – na činnosť
Klub dôchodcov Lackovce – na činnosť
Rímsko-kat. cirkev filiálka Lackovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
V€
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

7 877,08

7 877,08

0

200
200
1 000

200
200
1 000

0
0
0

-4-

- 14 –

IX. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Minister. financií

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Matrika – evidencia obyv.a
register adries

Minister.financií

Zelený cintorín

Minister. vnútra

Školstvo – príspevok pre 5r.deti

PPA

Poľné cesty Lackovce PPA

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

245,52

245,52

29,20

29,20

8 000,-

8 000,-

827,-

545,-

198 047,78

198 047,78

15 270,-

15 270,-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

0

282,-

(Európsky fond regionál. Rozvoja)

PPA

Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov

ÚPSVaR

§ 50j a § 54 –dlhodob. nezam.

6 445,12

MV SR

Voľby- VÚC

800,-

6 445,12
800,-

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondomSuma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Envirofond
54.000,Jedna vetva vodovodu – oblasť Kordoškova
c)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

54.000,.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Obec neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.

Rozdiel

0
0

-

15-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC
VÚC Prešov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

800

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

800,-

Rozdiel
-

Obec zúčtovala prijaté finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na slávnosti 20. výročia
odčlenenia od mesta Humenné.

10. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec v zmysle zákona č. 426/2013 Z.uz. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z .z..
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z n. p. neuplatňuje programovú štruktúru rozpočtu (uznesenie č. 10/2012 zo dňa
13.12.2012)
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

i

