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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 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: 20.12.2017 uznesením č.
322/2017 Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky dňa 31.03.2018
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky dňa 30.06.2018
- tretia zmena schválená dňa 14.06.2018 uznesením č. 348/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 20.09.2018 uznesením č.380/2018
- piata zmena schválená dňa 21.12.2018 uznesením č. 17/2018

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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 482 000,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 785 406,00

880 000,00
5 000,00
597 000,00

1 133 701,00
305 525,00
346 180,00

1 482 000,00

1 777 194,00

847 000,00
630 000,00
5 000,00

1 062 740,00
693 035,00
21 419,00

0,00

8 212,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 785 406,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 785 406,61

100%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 133 701,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume .1 133 701,61EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 133 701,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 133 701,61

100%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 133 701,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 133 701,61EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
379 242,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

379 242,60

100%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 379 242,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 379 242,60 EUR čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 985,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume. 13 985,56 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 174,11 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume. 2 549,87 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 27,30
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21 258,78 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
483,34 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 066,24
EUR.
Daň za psa 234,28 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8 238,43 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
34 522,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

34 522,16

100 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 19 045,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19 045,33 EUR, čo
je 100 % % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume. 2 351,20 EUR,
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príjem z prenajatých pozemkov v sume. 466,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 16 228,13 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 15 476,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 15 476,83 EUR, čo
je 100 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10 397,14

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

10 396,99

100%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 397,14 EUR, bol skutočný príjem vo výške
10 396,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 709 539,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
709 539,86 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Krajský školský úrad
Ministerstvo vnútra SR
Prešovský samosprávny kraj
Krajský školský úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Ministerstvo školstva
Nadácia Orange
Ministerstvo vnútra SR
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
ÚSVpRK
MV SR
ÚSVpROS
ÚSVpRK
ÚPSVaR
SPOLU

Suma v EUR
16 800,00
3 000,00
1 000,00
2 869,00
175 252,40
13 077,54
86,80
370,92
3 137,40
5 050,00
4 103,00
103,71
17 417,19
4582,80
150,00
541,68
63,00
325 655,00
14 974,36
51 872,76
3 100,00
42 018,67
24 313,63
709 539,86

Účel
Asistent učiteľa
DHZO
Kroje
Predškoláci
Osobitný príjemca a rodinné dávky
Osobitný príjemca - RD
REGARD
REGOB
Školské pomôcky
Soc. znevýhodnení
Vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
Transfer mzdy
Pedaggický asistent ZŠ
Vianočné oblátky
Voľby
Učebné pomôcky - učebnice
Normatíva - ZŠ
KC
MOPS
NP PARTI
TSP
Strava len HN

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
305 525,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

305 525,00

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 305 525,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 305 525,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo je 0 %
plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00
EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 305 525,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 305 525,00 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Nadácia Allianz
Úrad vlády SR
ÚSVpRK
MV SR
Ministerstvo dopravy SR
SPOLU

Suma v EUR
1 200,00
6 000,00
3 000,00
8 265,00
287 060,00
305 525,00

Účel
Merač rýchlosti
Miestna komunikácia
Kovové prístrešky
PD Komunitné centrum
12 bytová jednotka

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
346 180,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

346 180,00

100 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 346 180,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 346 180,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2018 bol prijatý úver v sume 328 180,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
20.12.2017, Uznesenie č. 320/2017 z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 777 194,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 777 185,20

100 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 777 194,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 777 185,20 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 062 740,00

Skutočnosť k 31.12.2018

1 062 731,91

% čerpania

100 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 062 740,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 062 731,91 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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 462 360,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
462 357,07 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 171 148,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
171 146,83 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 239 037,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
239 035,18 EUR, čo je 100 % 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 190 195,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
190 192,83 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
693 035,00

Skutočnosť k 31.12.2018
693 034,74

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 693 035,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 693 034,74 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

7

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 5 990,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 990,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia KC
Z rozpočtovaných 8 265,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 8 265,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Projektová dokumentácia 12 bytová jednotka
Z rozpočtovaných 4 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 600,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Projektová dokumentácia 24 bytová jednotka
Z rozpočtovaných 860,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 860,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
e) Projekt DOM.ov
Z rozpočtovaných 1 998,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 988,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
f) Projektová dokumentácia projekt Pitná voda
Z rozpočtovaných 4 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 800,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
g) 12 bytová jednotka – dotácia na realizáciu stavby
Z rozpočtovaných 287 060,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 287 060,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
h) 12 bytová jednotka – vlastné zdroje
Z rozpočtovaných 18 181,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 18 180,88
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
i) 12 bytová jednotka – úver
Z rozpočtovaných 328 180,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 328 180,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
j) Miestna komunikácia – bezpečnosť obyvateľov – dotácia
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 000,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
k) Rekonštrukcia kotolne
Z rozpočtovaných 14 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 14 000,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
l) Miestna komunikácia – bezpečnosť obyvateľov – vlastné zdroje
Z rozpočtovaných 6 649,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 648,86 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
m) Kovové prístrešky – dotácia
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 000,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
n) Kovové prístrešky – vlastné zdroje
Z rozpočtovaných 3 462,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 462,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
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3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
21 419,00

Skutočnosť k 31.12.2018
21 418,55

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21 419,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 21 418,55 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 419,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 418,55 EUR, čo
predstavuje 100 %.

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/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 133 701,61
1 133 701,61
0,00

1 062 731,91
1 062 731,91
0,00

+70 969,70
305 525,00
305 525,00
0,00

693 034,74
693 034,74
0,00

-387 509,74
-316 540,04
-6 009,07
- 322 549,11
346 180,00
21 418,55
324 761,45
1 785 406,61
1 777 185,20
8 221,41
6 009,07
2 535,39
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Prebytok rozpočtu v sume 2 535,39 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 2 535,39 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
2 535,39 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 324 761,45 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 316 540,04 EUR.
Finančné operácie zahrňujú úver zo ŠFRB v celkovej výške 328 180,00 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 4 296,48 EUR, a to :
- NP PARTI – v sume 1 718,55 EUR,
- V ZŠ úspešnejší – v sume 2 550,93 Eur
- Základná škola – 634,22 Eur
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 1 223,62 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 192,92 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
2 535,39 EUR.
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4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
323,05
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
323,05

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 - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
11,23
3 934,52

1 786,50
350,00
1 775,12
34,13

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na opravu ....
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0,00
1 223,62

1 223,62
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5. 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
541 617,47
1 193 304,71
515 849,26
5 634,76
315 123,68
195 090,82
24 437,56

1 334,88
979 169,39
195 090,82
16 379,19

476,70
0,00
0,00
3 131,40
20 799,46
0,00
30,00
1 330,65

733,15
0,00
0,00
4 829,28
10 591,76
0,00
225,00
1 330,43

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
541 617,47
1 193 304,71
429 677,58
443 632,65
0,00
0,00
429 677,58

0,00
0,00
443 632,65

700,00
0,00
11,23
60 779,75
0,00
50 448,91

700,00
12 534,48
316 591,06
79 841,80
0,00
340 004,72

7. 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
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

5 520,62
34 338,08
21 485,48
4 104,75

5 520,62
34 338,08
21 485,48
4 104,75

14 392,87
79 841,80

14 392,87
79 841,80

z toho po lehote
splatnosti
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 2/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Lenartov.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Jednota dôchodcov na Slovensku – ZO
Lenartov
Občianske združenie Kráľová studňa
SPOLU

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

400,00

400,00

320,00
720,00

315,00
715,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

5,00
5,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Krajský školský úrad
MV SR
Krajský školský úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
MV SR
ÚPSVaR
MŠVVaŠ SR
MV SR
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
ÚSVpRK SR
MV SR
USVpROS
ÚSVpRK SR
ÚPSVaR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Asistent učiteľa
DHZO
Predškoláci
Osobitný príjemca
Osobitný príjemca
REGARD
REGOB
Školské pomôcky
Sociálne znevýhodnení
Vzdelávacie poukazy
Životné prostredie
Projekty - mzdy
Pedagogický asistent - ZŠ
Voľby
Učebnice - ZŠ
Normatíva - ZŠ
Komunitné centrum
MOPS
NP PARTI
TSP
Strava

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-316 800,00
3 000,00
2 869,00
175 252,40
13 077,54
86,80
370,92
3 137,40
5 050,00
4 103,00
103,71
17 417,19
4 585,80
541,68
63,00
325 655,00
14 974,36
51 872,76
3 100,00
42 018,67
24 313,63

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-416 800,00
3 000,00
2 869,00
175 252,40
13 077,54
86,80
370,92
3 137,40
5 050,00
4 103,00
103,71
17 417,19
2 031,87

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

63,00
325 655,00
14 974,36
51 872,76
1 381,45
42 018,67
24 313,63

0,00
0,00
0,00
0,00
1 718,55
0,00
0,00

-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 550,93

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so Štátnym fondom rozvoja a bývania.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Kroje

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 2 535,39 EUR.
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