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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako nulový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce na r. 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 02. 12. 2017 uzn. č. B/1.
K jeho zmenám počas roka došlo 2 x krát, ktoré sú rozpísané nižšie, a tiež z dôvodu došlých dotácií.
Zmena č. 2 bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uzn. č. B/3.

Rozpočet obce k 31. 12. 2018
Rozpočet
Schválený rozpočet
schválený
po poslednej zmene
234 674,80
291 025,13

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Mimorozpočtové príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Mimorozpočtové výdavky
Rozpočet obce za rok 2018

234 674,80
0,00
0,00

257 737,63
33 287,50
0,00

0,00
234 674,80

0,00
276 808,59

226 578,80
0,00
8 096,00
0,00
0,00

248 919,69
21 792,90
6 096,00
0,00
14 216,54

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

291 025,13

276 808,59

95,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 291 025,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
276 808,59 EUR, čo predstavuje 95,12 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

257 737,63

257 546,07

99,93

Z rozpočtovaných bežných príjmov 257 737,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
257 546,07 EUR, čo predstavuje 99,93 % plnenie.

a) daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

176 124,00

176 089,11

99,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 158 246,93 €:
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 158 240,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2018
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 158 246,93 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností – 12 213,68 €:
Z rozpočtovaných 12 249,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 12 213,68 €, čo je 99,71
% plnenie. Príjmy za dane z pozemkov boli v sume 10 449,20 €, za dane zo stavieb boli v sume
1 764,48 €.
K 31. 12. 2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností – daň z pozemkov 2099,67 € daň zo
stavieb 711,30 €. Spolu je to 2 810,97 €.
Daň za psa – 494,00 €:
Z rozpočtovaných 500,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 494,00 €, čo je 98,8 % plnenie.
Pohľadávky k 31. 12. 2018 na dani za psa sú: 95,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva - 0,00 €.
Daň za užívanie bytových a nebytových priestorov – 0,00 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 5 134,50 € .
Z rozpočtovaných 5 135,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 5 134,50 €, čo je 99,99 %
plnenie.
Pohľadávky k 31. 12. 2018 na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú
1 250,00 €.
b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

10 665,17

10 666,33

100,01

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – 5 463,30 €:
Z rozpočtovaných 5 505,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 5 463,30 €, čo je 99,42 %
plnenie. Ide o príjem za dividendy – 1 175,60 €, z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške
4 287,70 €.

Administratívne poplatky, iné poplatky a platby – 5 151,94 €:
Z rozpočtovaných 5 140,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 5 151,94 €, čo je 100,04 %
plnenie. Ide o príjmy: za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 2 277,97 €, za materskú školu v
sume 528,00 €, stravné ŠJ – 2 335,97 € , z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení – 10,-- €..
Iné zdroje – 51,09 €:
Z vkladov – z rozpočtovaných príjmov 20,17 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 51,09
EUR, čo predstavuje 253,30 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

7 575,83

7 437,14

98,17

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 575,83EUR, bol skutočný príjem vo výške 7 437,14
EUR, čo predstavuje 98,17% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad poistného plnenia, dobropisov, vrátok a
z refundácií.
Skutočný príjem vo výške 7 437,14 € pozostáva z položiek: z dobropisov 823,58 €, z vrátok 1 671,72
€, z refundácií: 4 908,73 € (z UPSVAR je pri grantoch a transferoch) a refundácie sociálnej poisťovne
v sume 33,11 €.
d) prijaté granty a transfery:

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

63 372,63

63 353,49

99,97

Z rozpočtovaných grantov a transferov 63 372,63 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške
63 353,49EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR, Bardejov

Suma v EUR

191,38

Príspevok na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti: 50+
Príspevok na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti: CnTP 2
Príspevok na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti: § 50j
Príspevok na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti:- § 51a
REGOB, register adries, prenes. výkon

493,69

Voľby do Samosprávy obcí

2 219,33

2.

ÚPSVaR, Bardejov

3.

ÚPSVaR, Bardejov

4.

ÚPSVaR, Bardejov

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Okresný úrad, Bardejov
Okresný úrad Prešov – ŠR SR
Okresný úrad Prešov – ŠR SR
Okresný úrad Prešov – ŠR SR
VÚC Prešov

11.
12.

MK SR, Bratislava
DPO SR, Bratislava
Spolu:

Účel

124,30
5 489,59
3 154,20

42 703,--

Normatívne fin. prostriedky pre ZŠ

582,--

Vzdelávacie poukazy

496,--

Nenorm .fin .prostr. pre 5 roč .deti MŠ

5 000,--

Na oslavy obce „10.výročie zápisu
drev.kostola do UNESCO“
Rekonštrukcia sýpky

1 400,--

Na MTZ vybavenie DHZO Hervartov

1 500,--

63 353,49 €

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom .
e) mimorozpočtové príjmy:

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

2 335,97

0

Ide o mimorozpočtové príjmy za stravné v školskej jedálni pri MŠ Hervartov 2 335,97 €.

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
33 287,50

Skutočnosť k 31.12.2018
33 287,50

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 33 287,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
33 287,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o tržbu z predaja nepoužiteľného nehnuteľného
majetku – pozemku trvalých trávnych porastov.
a) Príjem z predaja kapitálových aktív: - žiaden
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Rozpočet na rok 2018
6 787,50

Skutočnosť k 31.12.2018
6 787,50

% plnenia
100

Z rozpočtovaného predaja pozemkov a nehmotných aktív 6 787,50 EUR bol skutočný príjem k 31. 12.
2018 vo výške 6 787,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Išlo o tržbu z predaja nepoužiteľného nehnuteľného majetku – pozemkov trvalých trávnych porastov.
c) Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2018
26 500,00

Skutočnosť k 31.12.2018
26 500,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov 26 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12.
2018 vo výške 26 500,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery : - v roku 2018 obec získala tieto kapitálové granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Prostredníctvom OÚ Prešov

Suma v EUR
5 000,00

2.

Ministerstvo financií SR, Bratislava

13 500,00

3.

Ministerstvo financií SR, Bratislava
Uzn. vlády č.307 zo 4.7.2018
Spolu:

8 000,00

Účel

Vybudovanie kamerového a
bezpečnostného systému v obci
Hervartov
Rekonštrukcia kultúrno-správnej
budovy
Rozšírenie kapacity telocvične
v budove ZŠ

26 500,00

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

0

1 500,00

% plnenia
x

Jedná sa o poskytnutú finančnú zábezpeku.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nerelevantné

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

276 808,59
276 950,23
100,05
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 276 808,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
276 950,23 EUR, čo predstavuje 100,05 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

248 919,69

249 061,30

100,06

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

249 061,30

100,06

a) Rozpočtované výdavky:
Rozpočet na rok 2018
248 919,69

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 248 919,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
249 061,30 EUR, čo predstavuje 100,06 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné služobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 102 735,46 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 sume 102 828,91 €, čo je
100,15 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ (starostu, kontrolóra, poslancov), pracovníkov
školstva – ZŠ, MŠ, ŠJ, pracovníkov prijatých v rámci projektov na znižovanie nezamestnanosti cez
ÚPSVaR + spoluúčasť OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 35 673,82 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 35 906,30 € , čo je
100,65 % čerpanie.
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Tovary a služby 103 697,21 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 105 623,15 € , čo je
101,86 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ ako sú cestovné náhrady, energie, PHM, materiál,
potraviny, vybavenie školy, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, poistenie
budov, stavieb, počítačov, dopravných prostriedkov a ostatné tovary.

Bežné transfery
- na mzdy, odvody z miezd a tovary a služby:
Z rozpočtovaných 1 995,20 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 1 857,91 € , čo je
93,12 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 2 846,-- € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 2 845,03 € , čo je
99,97 % čerpanie.

b) Mimorozpočtové výdavky:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0
1 972,58
0
Mimorozpočtové výdavky sa týkajú výdavkov na stravné v školskej jedálni pri MŠ Hervartov vo
výške 1 972,58 €.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

21 792,90

21 792,93

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 21 792,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
21 792,93 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ....
Schválený rozpočet bol vo výške 2 299,-- €, skutočné čerpanie vo výške 2 299,-- €, čo predstavuje
100 % plnenie.
Ide o nákup traktorovej kosačky.
b) Realizácia nových stavieb – prístavba k OcÚ
Z rozpočtovaných 880,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 880,-- EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
c) ) Realizácia nových stavieb – prístavby, nadstavby - vyhľadňa
Z rozpočtovaných 3 473,50 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 473,50 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
d) Rekonštrukcia telocvične ZŠ
- z dotácie:
Z rozpočtovaných 8 000,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 8 000,-- EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o prístavbu – rozšírenie priestorov telocvične ZŠ.
- z vlastných zdrojov:
Z rozpočtovaných 3 160,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 160,43 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o prístavbu – rozšírenie priestorov telocvične ZŠ.
e) Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ o MŠ
Z rozpočtovaných 3 980,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 980,-- EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

6 096,--

6 096,--

100

Z rozpočtovaných 6 096,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 096,-- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Išlo tu o splácanie dlhodobého bankového úveru.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet +/Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet +/Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií +/PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Hospodárenie obce +/Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce +/-

257 546,07
257 546,07
249 061,30
249 061,30
8 484,77

33 287,50
33 287,50
21 792,93
21 792,93
11 494,57
19 979,34
18 500,00
1 479,34
1 500,00
6 096,00
- 4 596,00
292 333,57
276 950,23
15 383,34
18 500,00
-3 116,66

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 19 979,34 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 vysporiadaný takto:
z rezervného fondu
z ďalších peňažných fondov
z návratných zdrojov financovania

0 EUR
0 EUR
0 EUR

z finančných operácií

0 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 prebytku sa ďalej v celkovej sume 19 979,34 € vylučujú :
a)
Nevyčerpané fin. prostriedky na kapitálové výdavky z r. 2018:
– 13 500,00 € na rekonštrukciu KSB, ktoré budú čerpané v r. 2019.
- 5 000.00 € na prevenciu kriminality – kamerový systém, ktoré budú čerpané v r. 2019.
b)
Na úhradu záväzkov – dodávateľských faktúr vo výške .... .
c)
Návratné zdroje financovania (pôžičky, finančné zábezpeky) podľa ustanovenia § 15
ods.1 písm. 1 479,34 €.
d)
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čiastočne v sume .....
e)
Príma bankou a.s., pobočka Bardejov blokované finančné prostriedky z dôvodu čerpania
úveru sume 4 000,-- €.

5. 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.
Obec za rok 2018 nevytvára rezervný fond.
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 .......... na kapit.výdav.
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0,00
0
0

0

0
0
0

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

Suma v EUR
3 196,79
875,25
0,00
0,00
133,01
0,00
0,00
3 143,94

KZ k 31.12.2018

795,09

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AK T ÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

3 771 837,06

4 507 563,88

Neobežný majetok spolu

3 699,712,62

4 413 515,21

0,00

398,33

3 602 167,21

4 315 571,47

Dlhodobý finančný majetok

97 545,41

97 545,41

Obežný majetok spolu

71 448,70

91 974,79

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

6 044,61

6 229,55

65 404,09

85 745,24

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

675,74

2 073,88

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PA S Í VA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

3 771 837,06

3 699 815,22

502 915,01

506 838,83

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

502 915,01

506 838,63

Záväzky

131 411,23

141 329,73

500,00

1 100,00

7 816,12

18 500,00

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7.

3 196,79

2 295,09

12 716,32

18 348,64

107 182,00

101 086,00

3 137 510,82

3 051 646,86

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018

Obec k 31. 12. 2018 eviduje tieto záväzky:
- dlhod.záväzok – sociálny fond
- dlhod.záväzok – finančná zábezpeka
- voči bankám - úvery
- ostatné krátkodobé fin. výpomoci GEEF
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- odborová známka
- voči poisťovniam – zdravotná, sociálna
- voči daňovému úradu
- predpis úrokov z úveru
P. č. Výška prijatého úveru/
výška splateného úveru
1.
0/-0
2.
0/-3840,3.
0/-2256,4.
5.
Úvery celkom
6.
Výpomoci celkom
SPOLU ÚVERY A
VÝPOMOCI

Výška
úroku
3,91

v EUR:
795,09
1 500,00
88 036,62
13 049,38
3 275,77
8 897,45
10,00
5 322,28
763,42
79,72

Zabezpečenie úveru
Bianko zmenka
Bianko zmenka
Krátkodobý úver
Krátkodobá časť úveru
Krátkodobá časť úveru
Fin.výp.od fi GEEF

Zostatok k
Splatnosť
31.12.2018
56 553,00 r. 2024
2 140,26 r. 2023
23 247,36 r. 2024
3 840,00
2 256,00
88 036,62
13 049,38 r. 2018
13 049,38

101 086,00

8. Hospodárenie 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. 3/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na športovú činnosť
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Telovýchovná jednota Poľnohospodár
Hervartov- na bežné výdavky šport.činnosti
DFS Babičky Hervartov - na bežné výdavky
kultúrnej činnosti

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

900,-

900,--

0

250,-

250,-

0

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2008
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-1/2009/01414-3 zo dňa 19.03.2009
účinného od 24.3.2009 – živnostenský register č. 760-11315. Predmetom podnikania je:
- prevádzkovanie verejných WC
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
1 169,34 EUR
Celkové výnosy
1 287,50 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
+ 118,16 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.

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 ak 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

Suma skutočne

Rozdiel - vrátenie

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

0

0

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0
0
0
Obec v roku 2017 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Obec nemá založené právnické osoby.

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Okresný úrad, Bardejov
Okresný úrad Prešov – ŠR
SR
Okresný úrad Prešov – ŠR
SR
Okresný úrad Prešov – ŠR
SR
ÚPSVaR Bardejov
ÚPSVaR Bardejov
ÚPSVaR Bardejov

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Prenesený výkon –
REGOB a register adries
Voľby do samosprávy
obcí
Normatívy pre ZŠ

+
Vzdelávacie poukazy
Príspevok pre 5 r. deti
MŠ
Refundácia príspevku
na podporu vytvorenia
prac.miesta § 50j
Refundácia príspevku
na podporu vytvorenia
prac.miesta § 51a
Príspevok na podporu
vytvorenia prac.miesta
§ 50j

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel vrátenie

190,38

191,38

0

493,69

493,69

0

42 703,00
7 816,12
/z r. 2017/
582,00

50 519,12

0

582,00

0

496,00

496,00

0

2 782,33

2 782,33

0

2 126,40

2 126,40

0

5 489,59

5 489,59

0

ÚPSVaR Bardejov
ÚPSVaR Bardejov
ÚPSVaR Bardejov

DPO SR, Bratislava

Príspevok na podporu
vytvorenia prac.miesta
§ 51a
Príspevok na podporu
vytvorenia prac.miesta
- CnTP2
Príspevok na podporu
vytvorenia prac.miesta
- 50+ Chceme byť akt.
Grant pre DHZ Herv.

3 154,20

3 154,20

0

124,30

124,30

0

2 219,33

2 219,33

0

1 400,00

1 400,00

0

5 000,00
33,11
8 000,00

5 000,00
33,11
8 000,00

0
0
0

-vybavenie DHZO
MK SR, Bratislava
Min.vnútra SR
MF SR, Bratislava

Rekonštrukcia sýpky
PIO – civilná obrana
Rozšír. kapacity telocvične
v budove ZŠ /KV/

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

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

0

0

0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

VÚC Prešov – oslavy 10.výročie vstupu do UNESCO

1 500,00

1 500,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Hervartove uznesením č. B/2 zo dňa 14.12.2013 schválilo zostavovať rozpočet bez programovej štruktúry.

Vypracovala: Tejová
V Hervartove, dňa 30. 04. 2019

Predkladá:

Miroslav Mackanič, v.r.
starosta obce

