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Záverečný účet obce 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. 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 14.12.2017 uznesením č. 65/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 26.2.2018, starostkou obce v súlade so zásadami
- druhá zmena schválená dňa 24.5.2018 starostkou obce v súlade so zásadami
- tretia zmena schválená dňa 24.5.2018 uznesením č. 20/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 24.5.2018 starostkou obce v súlade so zásadami
- piata zmena schválená dňa 24.5.2018 starostkou obce v súlade so zásadami
- šiesta zmena schválená dňa 9.8.2018 starostkou obce v súlade so zásadami
- siedma zmena schválená dňa 9.8.2018 uznesením č.38/2018
- ôsma zmena schválená dňa 24.9.2018 účtovníčkou
- deviata zmena schválená 13.12.2018 starostkou obce v súlade so zásadami
- desiata zmena schválená 13.12.208 starostkou obce v súlade so zásadami
- jedenásta zmena prevedená 28.12.2018 účtovníčkou
- dvanásta zmena prevedená 31.12.2018 starostkou obce v súlade so zásadami
Rozpočet obce k 31.12.2018

1 333 504

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 476 766

1 207 625
0
125 879
x
1 332 915

1 253 421
51 050
172 295
x
1 425 127

1 129 836
203 079
0
x
589

1 172 393
252 734
0
x
51 639

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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 -obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 385 695

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 361 343,14

98,24

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 264 704 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 361 343,14 EUR, čo predstavuje 107,64 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 162 350

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 240 041,23

106,68

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 138 825 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1240 041,23 EUR, čo predstavuje 108,89 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
620 155

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

692 845,53

110,14

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 520 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 598 565,11 EUR, čo predstavuje
plnenie na 115,11 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 45 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 41 177,33 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,16 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 027,64 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 18 279,81 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 869,88 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 027,10 EUR.
Daň za psa 1 402,30 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 245 EUR
Daň za ubytovanie 2 891,50
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 30 186,69
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
31 895

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

38928,84

122,05

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 365 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14 367,40 EUR, čo je
126,42 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 316,77
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 11 699,03 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 16 030 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17 298,22 EUR, čo je
107,91 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov a z vratiek. Z rozpočtovaných 4 200 eur
bol skutočný príjem 6 788,01 EUR, čo je 161,62 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Účel

Suma v EUR

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby
Okresný úrad, organizačný odbor
Okresný úrad, organizačný odbor
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
KSK
Od sponzorov

488 552,00
129,00
5 689,72
519,09
98,00
3 034
577,17
686,00
232,40
47,20
1 746,03
67,95
68,98
99,32
3000,00
3000,00
720,00

Normatívne a nenormatívne pre ZŠ
Na úsek životného prostredia
Na úsek matriky
Na úsek hlásenia pobytu občanov
Na úsek registra adries
Na prípravný ročník MŠ
Na voľby
Pre stravovacie návyky - HN
Pre plnenie škol. povinností
Osobitný príjemca
Na úsek stavebného poriadku
Na úsek dopravy
Na vojnové hroby
Pre skladníka CO
Na mater. techn. vybavenie DHZO
Na Dni obce a festival Rudohoria
Na Dni Malej Idy

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
51 050

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

51 513,00

100,91

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 51 050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
51 513 EUR, čo predstavuje 100,91 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2 050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 513 EUR, čo
predstavuje 122,59 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo financií - kapitálová
9 000,00 Rekonštrukcia Domu smútku
Ministerstvo vnútra - kapitálová
10 000,00 Kamerový systém
Ministeratvo vnútra - kapitálová
30 000,00 Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
Záverečný účet obce Malá Ida za rok 2018

5

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
172 295

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

69 788,91

40,51

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 125 879 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 69 788,91 EUR, čo predstavuje 55,44 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.19/2018 zo dňa 24.5.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 163 379 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 62 129 EUR. V roku
2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6 415,91 EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 1 244,00 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
91 071

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

98 953,21

108,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 68 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
98 953,21 EUR, čo predstavuje 143,83 % plnenie.

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 - obec
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
749 293

Skutočnosť k 31.12.2018
575 902,31

% čerpania
76,86

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 685 847 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
v sume 575 902,31 EUR, čo predstavuje 83,97 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
496 559

Skutočnosť k 31.12.2018

448 766,86
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 482 768 EUR bolo skutočné čerpanie
v sume 448 766,86 EUR, čo predstavuje 92,96 % čerpanie.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 185 563 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 166
479,36 EUR, čo je 89,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
Spoločného stavebného úradu a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 67 443 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
61 705,08 EUR, čo je 91,49 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 201 187 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
190 616,64 EUR, čo je 94,75 % 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 výdavkov 28 575 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
29 965,78 EUR, čo predstavuje 104,87 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
252 734

Skutočnosť k 31.12.2018
127 135,45

% čerpania
50,30

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 203 079 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 127 135,45 EUR, čo predstavuje 62,60 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov pod Základnou školou
Z rozpočtovaných 60 129 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018 62 129 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ - „3 etapa“
Z rozpočtovaných 3 270 EUR po poslednej zmene bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018
3 270 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Prípravná a projektová dokumentácia na vodovod a kanalizáciu na ulici Pod Dúbravou
Z rozpočtovaných 1 250 EUR po poslednej zmene bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018
1 200 EUR, čo predstavuje 96,00 % čerpanie.
d) Výstavba chodníka na Pažitnej ulici
Z rozpočtovaných 39 300 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018 34 291,70 EUR, čo
predstavuje 87,26 % čerpanie.
e) Zhotovenie návrhu zmien a doplnkov k Územnému plánu obce, obstarávanie ÚPD
a ÚPP
Z rozpočtovaných 4 000 € bolo skutočne vyčerpaných 5 838 €, čo predstavuje 145,95 %
čerpanie.
f) Obstaranie betónovej garáže 2411,95 EUR
g) Výstavba osvetlenia futbalového ihriska
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Z rozpočtovaných 5 000 EUR po poslednej zmene bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018
4 992,90 EUR, čo predstavuje 99,86 % čerpanie.
h) Obstaranie 2ks meračov rýchlosti
Z rozpočtovaných 5 000 € EUR po poslednej zmene bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018
4 635,20 EUR, čo predstavuje 92,70 % čerpanie.
i) Kúpa posypového vozíka 2 406,00 EUR
j) Obstaranie konvektomatu
Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018 5 306,20 €, čo
predstavuje 106,12 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
675 834

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

657 808,09

97,33

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 647 068 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 657 808,09 EUR, čo predstavuje 101,66 % čerpanie.

k 31.12.2018

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola
657 808,09 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 338 994,44

z toho : bežné príjmy obce

1 240 041,23

bežné príjmy RO

98 953,21

Bežné výdavky spolu

1 106 574,95

z toho : bežné výdavky obce

448 766,86

bežné výdavky RO

657 808,09

Bežný rozpočet

232 419,49
51 513,00

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

51 513,00
0,00

127 135,45

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

127 135,45
0,00

-75 622,45
156 797,04
72 662,96
84 134,08
70 847,58

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

70 847,58
1 461 355,02
1 233 710,40
227 644,62
74 090,22
153 554,40

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z hospodárenia
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 156 797,04 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 74 090,22 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 227 644,62 EUR
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 tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 21 162,96 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva – normatívne FP v sume 14 428,65 EUR
- nenormatívne FP 1 536,72 EUR
- projekt pre ZŠ – asistent učiteľa, špeciálny pedagóg v sume 5 197,59
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 49 000 EUR, a to na :
- na rekonštrukciu Domu smútku v sume 9 000 EUR
- na kamerový systém v sume 10 000 EUR
- na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 30 000 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 2 500 EUR
d) prijaté preddavky 1 427,26
ktoré je možné použiť 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 za rok 2018 vo výške
153 554,40 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- FP použité na odkúpenie pozemku
pod ZŠ – II. splátka
Prostriedky RF na účte RZ - 008
Prostriedky RZ na ZBÚ 002
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
175 101,21
2 535,28
62 129,00

112 972,21
2 535,28
115 507,49

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
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Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú
zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce,
rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu
alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2018
Prírastky - príjem z predaja:
Úbytky - použitie fondu na:
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
319,39
0,00
0,00
319,39

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 obec + ZŠ
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
4 546 003,89
4 268 662,10

KZ k 31.12.2018 v EUR
4 535 125,61
4 110 115,49

0,00
4 073 538,09
195 124,01
275 678,62

5 838,00
3 909 153,48
195 124,01
423 290,56

6 590,79
23 762,81
0,00
1 893,27
243 431,75
0,00
0,00
1 663,17

4 851,23
15 860,88
0,00
2 150,08
400 428,37
0,00
0,00
1 719,56

Záverečný účet obce Malá Ida za rok 2018

11

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
4 546 003,89
1 547 390,22

KZ k 31.12.2018 v EUR
4 535 125,61
1 703 071,85

0,00
0,00
1 547 390,22
185 266,16

0,00
0,00
1 703 071,85
177 684,48

1 000,00
25 568,98
304,75
158 392,43
0,00
2 813 347,51

1 000,00
86 023,84
466,35
90 194,29
0,00
2 654 369,28

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

5 919,14
39 608,75
26 339,81
6 517,12
70 162,96
0,00
0,00
29 136,70
177 684,48

z toho v lehote
splatnosti

5 919,14
39 608,75
26 339,81
6 268,79
70 162,96
0,00
0,00
29 136,70
177 684,48

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá príspevkovú organizáciu.

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 dotácie v súlade so VZN č.1/2015 o dotáciách, 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 .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Telovýchovná jednota Družstevník – bežné
výdavky na zabezpečenie fungovania
futbalových družstiev
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny
Márie-bežné výdavky – odvodnenie kostola
„Ultra Team Lindvai Malá Ida“ bežné
výdavky-medzinárodná reprezentácia v behu

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

13 000

13 000

0

5 000

5 000

0

1 000

1 000

0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. 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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Základná škola so ŠJ a ŠK

95 318,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

89 830,20

5 487,80

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

Základná škola so ŠJ a ŠK

490 961,79

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

471818,42
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Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

19 143,37
13

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MDaV
MDaV
MDaV
OÚ
MF SR-kap
MV SR kap
MV SR kap

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

Normatívne a nenormatívne pre ZŠ
Na úsek životného prostredia
Na úsek matriky
Na úsek hlásenia pobytu občanov
Na úsek registra adries
Na prípravný ročník MŠ
Na voľby
Pre stravovacie návyky - HN
Pre plnenie škol. povinností
Osobitný príjemca
Na úsek stavebného poriadku
Na úsek dopravy
Na vojnové hroby
Pre skladníka CO
Rekonštrukcia domu smútku
Kamerový systém
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

488 552
129,00
5 689,72
519,09
98,00
3 034,00
577,17
686,00
232,40
47,04
1 746,03
67,95
68,98
99,32
9 000
10 000
30 000

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

455 500,09
129,00
5 689,72
519,09
98,00
3 034,00
553,24
1 161,00
332,00
47,04
1 746,03
67,95
68,98
99,32
0,00
0,00
0,00

15 965,37
0
0
0
0
0
23,93
57,00
0
0
0
0
0
0
9 000
10 000
30 000

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Mesto Košice

863,32

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

863,32

0,00

-4-

Obec Malá Ida poskytla dotáciu na centrum voľného času pre žiakov, ktorí majú trvalý pobyt
v našej obci a navštevujú CVČ v meste Košice. Obec Malá Ida neprijala dotáciu od inej obce.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Košický samosprávny kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3 000

3 000

0,00

-4-

Obec Malá Ida prijala finančné prostriedky z KSK vo výške 3 000 EUR, ktoré boli použité
v súlade so zmluvou na projekt „Dni obce Malá Ida 2018 a 3. festival Rudohoria 2018“.
Obec neposkytla finančné prostriedky VÚC.
Záverečný účet obce Malá Ida za rok 2018
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Na základe § 3, ods. 10 „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malá Ida“
obec zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.

Záverečný účet obce Malá Ida za rok 2018
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13. Návrh uznesenia:
Obecné

zastupiteľstvo

berie

na

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

k Záverečnému účtu 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 153 554,40 EUR.
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