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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. 

138/12/2017 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená starostom obce dňa 23.3.2018 a dňa 13.6.2018 OZ uznesením  

č. 155/06/2018 

- druhá zmena schválená starostom obce dňa 23.3.2018 a dňa 13.6.2018 OZ uznesením  

č. 155/06/2018 

- tretia zmena schválená starostom obce dňa 13.6.2018 a dňa 13.6.2018 OZ uznesením  

č. 156/06/2018 

- štvrtá zmena schválená starostom obce dňa 13.6.2018 a dňa 25.10.2018 OZ uznesením 

 č. 169/10/2018 

- piata zmena schválená starostom obce dňa 27.09.2018 a dňa 25.10.2018 vzatá na 

vedomie  

OZ uznesením č. 169/10/2018 

- šiesta zmena schválená starostom obce dňa 27.09.2018 a dňa 25.10.2018 vzatá na 

vedomie  

OZ uznesením č. 169/10/2018 

- siedma zmena schválená starostom obce dňa 17.12.2018 

- ôsma zmena schválená starostom obce dňa 17.12.2018 

- deviata zmena schválená starostom obce dňa 17.12.2018 

- desiata zmena schválená starostom obce dňa 17.12.2018 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 587440 655282 

z toho :   

Bežné príjmy 583940 646782 

Kapitálové príjmy - 5000 

Finančné príjmy 3500 3500 

Výdavky celkom 586940 649782 

z toho :   

Bežné výdavky 550600 613442 

Kapitálové výdavky 33340 33340 

Finančné výdavky 3000 3000 

Rozpočtové hospodárenie obce 500 5500 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

655282 671863,05 102,53 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 655282 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 671863,05 EUR, čo predstavuje  102,53 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

646782 644879,68 99,71 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 646782 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

644879,68 EUR, čo predstavuje  99,71 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

360908 363361,02 100,68 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 336000 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 336375,76 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,11 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 15348 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16147,72 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 105,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8576 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 7520,37 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 51,35 EUR.  

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 460 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 493,18 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 107,21 % plnenie.  

 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 710,61 EUR, za nedoplatky z minulých rokov na dani z 

nehnuteľností a dane za psa. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 

a dane za psa v sume 2546,20 EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
Z rozpočtovaných 9100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10344,36 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 113,67 % plnenie.  

 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1897,54 EUR, za nedoplatky z minulých rokov na 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky 

na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 14169,02 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

31603 31789,09 100,59 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 9801 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9801,19 EUR, čo je 100 

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend VVS a. s Košice v sume 2351,20 

EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 281,73 EUR a príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 7168,26 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

- Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1425,54 EUR, čo je 

109,66 % plnenie.  

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 

Z rozpočtovaných 20500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 20562,36 EUR, čo je 

100,30 % plnenie.  

V tom: - za služby KD, DS, zapožičanie – 1441,11 EUR, rozhlas – 353 EUR, poplatok školné 

MŠ 1740 EUR, poplatok školné ŠKD – 708 EUR, ŠJ réžia – 4288,08 EUR, strava ŠJ – 11566,82 

EUR, smetné nádoby 267 EUR a iné príjmy. 

- Úroky z vkladov: 

Z rozpočtovaných 2 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

4408 2184,92 49,57 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4408 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2184,92 

EUR, čo predstavuje 49,57 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy napríklad z dobropisov – skutočnosť 

k 31.12.2018 vo výške 349,33 EUR, z vratiek (zdravotné poisťovne) skutočnosť k 31.12.2018 vo 

výške 1820,06 EUR...  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 249863 EUR bol skutočný príjem vo výške 247544,65 

EUR, čo predstavuje 99,07 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

IApOP ZaSI 22297,32 Výkon terénnej sociálnej práce 

MPSVR SR, Bratislava v zastúpení 

MV SR, Bratislava 

25537,34 Zabezpečenie miestnej občianskej  

poriadkovej služby 

OÚ, odbor školstva Prešov 154506 Normatívne finančné  

prostriedky ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 1728 Vzdelávacie poukazy ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 3250 Sociálne znevýhodnené  

prostredie  - ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 5040 Asistenti učiteľa – ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 1483 Príspevok na 5.ročné deti - MŠ  

OÚ, odbor školstva Prešov 37 Príspevok na učebnice ZŠ 
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OÚ, odbor školstva Prešov 1500 Príspevok na školu v prírode – 

nevyčerpané-vrátené späť 

ÚPSVaR Prešov 2166,01 Na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením 

ÚPSVaR, Prešov 298,80 Na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením 

ÚPSVaR, Prešov 670,64 Výkon osobitného príjemcu 

ÚPSVaR, Prešov 23988,74 Osobitný príjemca 

MV SR, OU, Prešov 368,28 REGOB-hlásenie pobytu občanov 

MV SR, OU, Prešov 43,60 Register adries 

MV SR, OU, ŽP, Prešov 103,06 Starostlivosť o životné prostredie 

OU, OVVS, Prešov 526,86 Voľby do orgánov samosprávy obcí  

PSK, Prešov 1000 Kultúra - 770.výročie prvej 

písomnej zmienky obce 

Dobrovoľná požiarna doprava SR, 

Bratislava 

3000 Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia DHZO, na 

OOP pre členov DHZO, odbornú 

prípravu členov DHZO 

a zabezpečenie servisu – opravy sa 

nákup náhradných dielov na 

techniku a požiarne motorové 

vozidlá 

 

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 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

5000 5000 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

5000 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 5000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5000 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR, OÚ, Prešov 5000 Rozšírenie kamerového systému 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

3500 21983,37 628,10 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 21983,37 EUR, čo predstavuje 628,10 % plnenie.  
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Dotácie z roku 2017 nevyčerpané, zapojené do rozpočtu v roku 2018 a čerpané v roku 2018 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

OÚ, odbor školstva Prešov 16082,73 Normatívne finančné  

prostriedky ZŠ 

ÚPSVaR, Prešov 59,76 Výkon osobitného príjemcu 

ÚPSVaR, Prešov 1613,84 Osobitný príjemca 

 

V roku 2018 bola prijatá posledná splátka poskytnutej návratnej finančnej výpomoci pre DHZ 

Kojatice na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 13.07.2015 a Dodatku k zmluve v sume 3500 

EUR. 

V roku 2018 boli použité: 

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2017 v sume 17756,33  EUR   

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 727,04 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..   

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

649782 659816,37 101,54 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 649782 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 659816,37 EUR, čo predstavuje  101,54 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

613442 640766,22 104,45 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 613442 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

640766,22 EUR, čo predstavuje  104,45 % 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 293559 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

297666,56 EUR, čo je 101,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

pracovníkov na výkon TSP, pracovníkov školstva a školských zariadení ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, 

pracovníkov na zabezpečenie MOPS a od 10/2018 aj pracovníkov na §50j – dohoda z ÚPSVR, 

Prešov. Zvýšenie čerpania výdavkov bolo zapríčinené schválením Memoranda o úprave 

platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zvýšením minimálnej 

mzdy. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 97075 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 107214,79 

EUR, čo je 110,45 % čerpanie. Zvýšenie čerpania výdavkov bolo zapríčinené zvyšovaním platov 

podľa memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a zvýšením minimálnej mzdy. 
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 180848 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

194581,06 EUR, čo je 107,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, TSP, kultúrne služby, rekreačné a športové služby, spoločenské služby, 

ochrana pred požiarmi, nakladanie s odpadmi, rozvoj obcí, verejné osvetlenie, cestná doprava 

a i.. V tom sú výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Zvýšenie čerpania výdavkov 

bolo spôsobené čerpaním dotácie na bežné výdavky ZŠ z roku 2017.  

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 41920 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 41289,93 

EUR, čo predstavuje 98,50 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 13,88 EUR, čo 

predstavuje 34,70 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

33340                 16050,15                  48,14 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 33340 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 16050,15 EUR, čo predstavuje 48,14 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Za kategóriu:  03.6.0 - Verejný poriadok a bezpečnosť 

- Rozšírenie kamerového systému – vlastné zdroje 

Z rozpočtovaných 990 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 990,36 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

b) Za kategóriu: 04.5.1 -  Cestná doprava 

- Projekt zastávky – vlastné zdroje  

Z rozpočtovaných 2390 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2390 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

c) Za kategóriu:  06.3.0 – Zásobovanie vodou 

- Projektová dokumentácia  vodovod rómska osada - vlastné zdroje 

Z rozpočtovaných 3000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3000 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

d) Za kategóriu:  06.4.0 – Verejné osvetlenie, rozhlas 

- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – vlastné zdroje 

Z rozpočtovaných 1577 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1577,03 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

e) Za kategóriu:  08.4.0 – Náboženské a iné služby 

- Rekonštrukcia, modernizácia 4 ks brány na cintorínoch – vlastné zdroje 

Z rozpočtovaných 8093 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 8092,76 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

 

 

 



 9 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

3000                3000                   100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3000 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 3000 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3000 EUR na splácanie istiny z prijatého 

úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3000 EUR, čo predstavuje 100,00 %. Prijatý 

úver bol k 28.2.2018 splatený. 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 644879,68 

Bežné výdavky spolu 640766,22 

Bežný rozpočet 4113,46 

Kapitálové  príjmy spolu 5000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 16050,15 

Kapitálový rozpočet  -11050,15 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -6936,69 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
 

Príjmové finančné operácie  21983,37 

Výdavkové finančné operácie 3000,00 

Rozdiel finančných operácií 18983,37 
PRÍJMY SPOLU   649879,68 

VÝDAVKY SPOLU 656816,37 

Hospodárenie obce  -6936,69 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 0,00 

 

Schodok rozpočtu v sume 6936,69 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. bol v rozpočtovom roku 2018 v súlade s § 16, ods. 8 zák. 583/2004 

vysporiadaný zo zdrojov z minulých rokov. 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 18983,37 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume -6936,69 EUR 

Vylúčenie s prebytku: 

- nevyčerpané prostriedky prijaté v roku 2018 a použité v súlade so zákonom 

a zmluvou v roku 2019 celkovo v sume 12046,68 EUR: 
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  7046,68 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  5694,24 EUR 

- osobitný príjemca v sume 1352,44 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 5000 EUR, a to na : 

- rozšírenie kamerového systému v sume 5000 EUR, 

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 0,00 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  14165,59       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

3995,04      

                - 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 18160,63       

 

 

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 vyššieho stupňa a vnútorná smernica. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 1823,73   

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                    2463,69                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie                     515,39   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky  - benefitné poukážky                                              2418,00    

KZ k 31.12.2018 1354,03 
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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 1201569,50 1151562,85 
Neobežný majetok spolu 1040590,58 1002025,85 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 6616,66 7046,83 
Dlhodobý hmotný majetok 838883,10 799888,20 
Dlhodobý finančný majetok 195090,82 195090,82 

Obežný majetok spolu 160978,92 149537,00 
z toho :   
Zásoby 34,72 22,29 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  16200,06 17473,88 
Finančné účty  141244,14 132040,83 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 3500  
Časové rozlíšenie    

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 1201569,50 1151562,85 
Vlastné imanie  720828,36 644575,87 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  720828,36 644575,87 
Záväzky 54021,59 102634,07 
z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 16082,73 12046,68 
Dlhodobé záväzky 1823,73 1354,03 
Krátkodobé záväzky 33115,13 89233,36 
Bankové úvery a výpomoci 3000,00  
Časové rozlíšenie 426719,55 404352,91 

 

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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 55026,03 55026,03  

- zamestnancom 18530,04 18530,04  

- poisťovniam  12060,42 12060,42  

- daňovému úradu 1961,04 1961,04  

- štátnemu rozpočtu 12046,68 12046,68  

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 3009,86 3009,86  

Záväzky spolu k 31.12.2018 102634,07 102634,07  

 



 12 

Stav úverov k 31.12.2018  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

VÚB a. s., 

pobočka Prešov 

investičný 60000,00 3000,00 13,88 0 r. 2018 

Obec splatila bankový úver z VÚB a. s., pobočka Prešov. Úver bol dlhodobý s dobou splatnosti 

do 3/2018, splátky istiny a úrokov boli mesačné. 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:  571766,80 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- 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 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0 571766,80 0,00 % 

 

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

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:  571766,80 

Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 163421,42 

- dotácie z VÚC  1000,00 

- dotácie okrem preneseného výkonu štátnej správy 49477,30 

  

  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 357868,08 
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Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017 357868,08 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 3000,00 

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002 13,88 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 3013,88 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2018 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. b) 

3013,88 357868,08 0,84 % 

 

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

 

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. 29/2013 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 ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub Kojatice – bežné výdavky 8000,00 EUR 8000,00 EUR 0 

Stolnotenisový oddiel Kojatice – bežné 

výdavky 

322,26 EUR 322,26 EUR 0 

ZO Únie žien Slovenska Kojatice – bežné 

výdavky 

500,00 EUR 500,00 EUR 0 

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 29/2013 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá podnikateľskú činnosť.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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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 

 

Obec nemá zriadené a založené právnické osoby t. j. rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, obchodné spoločnosti. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

Použité do 

3/2019 alebo 

vrátené 

v roku 2018 

- 5 - 

IApOP ZaSI Výkon terénnej sociálnej 

práce - BV 

22297,32 22297,32  

MPSVR SR, 

Bratislava v zastúpení 

MV SR, Bratislava 

Zabezpečenie miestnej 

občianskej  

poriadkovej služby - BV 

25537,34 25537,34  

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Normatívne finančné  

prostriedky ZŠ - BV 

154506,00 148811,76 5694,24 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Vzdelávacie poukazy ZŠ - 

BV 

1728,00 1728,00  

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Sociálne znevýhodnené  

prostredie  - ZŠ - BV 

3250,00 3250,00  

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Asistenti učiteľa – ZŠ - BV 5040,00 5040,00  

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Príspevok na 5.ročné deti - 

MŠ - BV 

1483,00 1483,00  

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Príspevok na učebnice ZŠ - 

BV 

37,00 37,00  

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Príspevok na školu v prírode 

– nevyčerpané-vrátené späť - 

BV 

1500,00 0 1500,00 

 

VšZP Vrátky na zdravotnom 

poistení - BV 

708,51 708,51  

ÚPSVaR Prešov Na podporu výchovy 

k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením - BV 

2166,01 2052,61 113,40 

 

ÚPSVaR, Prešov Na podporu výchovy 

k plneniu školských 

povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym 

vylúčením - BV 

298,80 298,80  

ÚPSVaR, Prešov Výkon osobitného príjemcu - 

BV 

670,64 670,64  
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ÚPSVaR, Prešov Osobitný príjemca - BV 23988,74 22636,30 1352,44 

MV SR, OU, Prešov REGOB-hlásenie pobytu 

občanov - BV 

368,28 368,28  

MV SR, OU, Prešov Register adries - BV 43,60 43,60  

MV SR, OU, ŽP, 

Prešov 

Starostlivosť o životné 

prostredie - BV 

103,06 0 Presun na 

SOÚ 

Prešov 

OU, OVVS, Prešov Voľby do orgánov 

samosprávy obcí - BV 

526,86 526,86  

Dobrovoľná požiarna 

doprava SR, 

Bratislava 

Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia 

DHZO, na OOP pre členov 

DHZO, odbornú prípravu 

členov DHZO a zabezpečenie 

servisu – opravy sa nákup 

náhradných dielov na 

techniku a požiarne motorové 

vozidlá - BV 

3000,00 3000,00  

MV SR, OU, Prešov Rozšírenie kamerového 

systému – KV 

5000,00 0 5000,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Mesto Prešov  

– presun na SOÚ dotácia 

na starostlivosť o životné 

prostredie 

103,06 103,06  

Mesto Prešov – dotácia na 

CVČ  

155,00 155,00  

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma prijatých finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
PSK, Prešov - 

Kultúra - 

770.výročie prvej 

písomnej zmienky 

obce 

1000,00 1000,00  
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Kojatice uznesením Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach č.32/12/2013-B/4 zo dňa 

12.12.2013 v súlade s § 4, ods. 5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p., neuplatňuje programový rozpočet. 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018. 

- schvaľuje Záverečný účet obce Kojatice za rok 2018 súhlasí s celoročným hospodárením 

obce Kojatice za rok 2018 „bez výhrad“ 

- v súlade s § 16, ods.8 zákona 583/2004 potvrdzuje vykrytie schodku hospodárenia vo 

výške 6936,69 EUR. 

 

 

 


