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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 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 12.12.2017 uznesením č. 

237/2017. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 06.12.2018, uznesením č. 10/12/2018 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 246582 1 375 118,24 

z toho :   

Bežné príjmy 1 087227 1 169 971,21 

Kapitálové príjmy 0 38500 

Finančné príjmy 146 755 146 755 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 12 600 19 892,03 

Výdavky celkom 1 212 095,67 1 279 055,84 

z toho :   

Bežné výdavky 402 030 431 962,23 

Kapitálové výdavky      203 071,67 201 614,05 

Finančné výdavky 40 000 40 000 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 566 994 605 479,56 

Rozpočet  obce 34 486,33 96 062,40 

 

 



2. Rozbor plnenia celkových príjmov obce a RO za rok 2018 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1.375.118,24 1.348.968,79 98,09 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.375.118,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 1.348.968,79 EUR.  

 

1. Bežné príjmy- celkové  obec 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 169 971,21 1 143 821,76 97,76 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 169 971,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume   1 143 821,76 EUR  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

489.297,91 485.419,81 99,20 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 489 297,91 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky v sume 485 419,81 EUR, čo predstavuje 

plnenie na   99,20%. 

 

Daň z nehnuteľností / stavby, záhrady/ 

Z rozpočtovaných 18 689,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17 653,92 EUR, 

čo predstavuje  94,46 % plnenie. 

 

Dane za špecifické služby: /za psa, nevýherné hracie prístroje, užívanie VP, TKO/ 

Rozpočet bol zostavený vo výške 19 235,84 €, skutočnosť  16 393,55 € čo predstavuje 

85,22% plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 13.400 € bolo 

uhradených 14 524,72€. Daň za psa z rozpočtovaných 656,00 € bolo zinkasovaných 686,92 €. 

Za výherné hracie automaty bolo rozpočtovaných 3000,00 a zinkasovaných 157,71 €. Za 

užívanie verejného priestranstva bolo rozpočtovaných 1000,00€ a zinkasovaných 1 024,20 €.  

 

Na dani zo záhrad a pozemkov evidujeme nedoplatok : 1035,81€   

 

a) nedaňové príjmy, spolu: /pozemky, vodné, poplatky, školné, stravné, budovy, vklady/ 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

102537,37              80519,14 78,53 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 60.000 EUR za prenájom bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

56 529,01 EUR. Z toho  príjem z prenajatých pozemkov v sume 11 272,73 EUR a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 45 256,28 EUR. 



Nedoplatky na nájomnom za poľnohospodársku pôdu podľa rozpočtovaných nevykazujeme, 

nakoľko z predpísaných 10.000€ bolo uhradených 11.272,73 avšak tento preplatok zahŕňa aj 

platby za minulé roky.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5000,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2.668,17 EUR, čo 

je  53,36 % plnenie.  

 

Iné nedaňové príjmy: /vodné, školné, vratky od neziskoviek, stravné, vklady,/ 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

33.031,44 18 088,76 54,76 

 

Schválený rozpočet iných nedaňových príjmov bol zostavený na 8 400 EUR, za odber 

úžitkovej vody od nájomníkov bol skutočný príjem vo výške 5 627,14 EUR .  Školné a vratky 

pre ZŠ boli naplánované na 13 600 eur, skutočný príjem bol 8 157,51 eur, za stravné bolo 

schválené 1 300 eur, skutočnosť bola 1 258,65 eur. Úroky z vkladov boli schválené na 100,00 

eur, skutočnosť bola 0,00 eur. Od neziskových organizácií nebol plánovaný príjem, 

skutočnosť príjmov bola 3.045,46 eur. 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 578 135,93 EUR bol skutočný príjem vo výške            

578 787,81 EUR, plnenie 100,11%. 

 

GRANTY: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Kultúr.centrumMedzibodrožia a 

Použia 

905,00 „ Husacie hody“ 

BethlenGáboralapítvány 1575,85 „Husacie hody“ 

Košický samosprávny kraj 3 350,00 Husacie hody 

BethlenGáboralapítvány    Rekonštrukcia strechy  - MŠ 

Zo št.rozpočtu na pren.výk.št.správy 572 956,96   Účelové použitie transferu 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

38 500 38 500 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 38 500EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 38 500 EUR. Finančné prostriedky predstavujú príjem z predaja pozemkov 

a nehmotných aktív. 

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

 Žiadny 

 



Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

 38 500 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

146 755,00 146755,00 100 

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s VJM 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

19892,03 19.892,03 100 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 19 892,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 19 892,03 EUR.  

 

 

Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00             0,00       0,00 

 

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                 0,00        EUR 

 

3. Rozbor čerpania celkových výdavkov obce a RO za rok 2018 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 279 055,84 1 215 265,70 95,01 

 

1. Bežné výdavky obce 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

431 962,23 433 637,24 100,38 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 161 921,17 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 160 349,78 

EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, dohodárov, poslancov, 

aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  47 011,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 49.833,66 

EUR.  

 

 

 



Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných 205 750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 211 526,47 

EUR. 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. 

 

Nedoplatky za nájomné byty k 31.12.2018: 

 

Obec má postavené 3 nájomné byty. K 31.decembru 2018 eviduje nedoplatok na nájomnom 

v sume 

 

I. bytová jednotka ....111,20 € nájomné nezaplatené u jedného nájomníka za 12/2018 

II. bytová jednotka......205,80 €  nájomné nezaplatené u jedného nájomníka za 11 a 

12/2018a u jedného nájomníka za 11 a 12/2018 v sume 222,40 €. 

III. bytová jednotka......0,00 € nájomné zaplatené za rok 2018 u každého nájomníka 

......................................................................................................................  

Spolu:    539,40 € 

 

Nedoplatky za vodné, stočné k 31.12.2018 za rok 2018 u nájomcov bytových jednotiek 

boli  866,15 €. 

  Zoznam bankových účtov  221 – Bankové účty:    212.853,30 
 

221 -     Bežný účet, VÚB banka     12.429,07    

          221 0  - Fondový účet VÚB banka  -Transfery ZŠ a MŠ   2.607,34 

          221 2 -  Bežný účet podnikateľský, VÚB banka, projekt ZŠ  66.648,10   

          221 3 – Fondový účet – dotačný , VÚB banka     4.153,71  

          221 4 – Fondový účet VÚB banka – obedy          805,19  

          221 5 – Fondový účet  VÚB banka – nájomné byty    37.092,00 

          221 6 – Bežný účet Dexia banka      86.894,00 

          221 10- Depozitný účet- VÚB banka                    974,16 

          221000- Sociálny fond, VÚB banka      1 249,73  

 

 Zostatok v pokladni  k 31.12.2018 činí:   69,78 
 

Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

201 614,05 159 439,41 79,08 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Realizácia nových stavieb- asfaltovanie, rekonštrukcia, projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných 201 614,05,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 159.439,41 

EUR.  

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

40 000                   27 563,36 68,90 

 



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

finančnými výpomocami: 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 40 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 27 563,36  EUR.  

I. bytový dom..................... 14.618,64 z toho  istina:   8 080,62  úrok  6.538,02 

II. bytový dom..................... 14.419,08 z toho  istina: 11 729,34    úrok  2.689,74 

III. bytový dom: splátka úveru: 9.606,72 z toho istina: 7 753,34  úrok 1 853,32 

 

 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ 

 

Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

605 479,56                594 625,69 98,20 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0,00              0,00                    0,00 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018   v EUR 
 

Bežné  príjmy spolu:                                      1.163.713,79 

z toho : bežné príjmy obce :                          1 143 821,76 

             bežné príjmy RO  :                                 19892,03      

Bežné výdavky spolu:                               1.028.262,93 

z toho : bežné výdavky  obce :                    433 637,24 

             bežné výdavky  RO :                      594 625,69    

Bežný rozpočet                                            135.450,86 

Kapitálové  príjmy spolu:                                                                                      38.500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce :                                                                          38.500,00 

             kapitálové  príjmy RO:                                                                                        0,00 

Kapitálové  výdavky spolu:                          159.439,71 

z toho : kapitálové  výdavky  obce :             159.439,71 

kapitálové  výdavky  RO:                         0,00 

Kapitálový rozpočet :                                -120.939,71 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 14.511,15 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu     14.511,15 

Príjmy z finančných operácií:                    146.755,00 

Výdavky z finančných operácií:                 27.563,36 

Rozdiel finančných operácií                     119.191,64 
PRÍJMY SPOLU                                       1.348.968,79 



VÝDAVKY SPOLU                                 1.215.266,00 

Hospodárenie obce                                    133.702,79 
Vylúčenie z prebytku 39 759,38 

Upravené hospodárenie obce 93 943,41 

Prebytok rozpočtu v sume 133.702,79 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 bol upravený o nevyčerpané 

cudzie prostriedky  zo ŠR , sociálneho fondu 2667,38  od nájomníkov v sume 37.092,00 EUR 

,  ako Mzdy a odvody, daň a iné záväzky navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu  93 943,41 €. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec nemá vytvorený rezervný fond na samostatnom bankovom účte, preto z dôvodu 

vyrovnanosti rozpočtu navrhujeme podľa § 16 ods.16 6 zákona 583/2004 Z.z. preúčtovať 

zostatky v roku 2019 do príjmovej časti rozpočtu obce na ekonomickú klasifikáciu 453 s KZ 

46, ako „p Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov“ 

    

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 232.788,74 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

        0,00 

                - z finančných operácií         0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

27.563,36 

              -  krytie schodku rozpočtu 120 939,71 

               - úhrada krátkodobých záväzkov 21 692,25 

               - ostatné úbytky  20.939,41 

KZ k 31.12.2018 41.654,01 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 1 581,35 

Prírastky - povinný prídel -        %                                              1 411,04 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky -vklad 0,00   

Úbytky   - stravovanie                     1425,00 

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    

               - ošatenie                           100,00 / 2x 50,00/  

               - ostatné úbytky  / Sloves /  

               - poplatky banke  

               - nákup materiálu   

    150,00    

      67,66 

0,00 

KZ k 31.12.2018   1.249,73 



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

 
A K T Í V A  

Názov   Rok 2018 v EUR KS  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 4 852 419,28 4 983 832,25 

Neobežný majetok spolu 4 196 032,49 4 303 446,06 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 3 927 726,04 4 035 139,61 

Dlhodobý finančný majetok 268 306,45 268 306,45 

Obežný majetok spolu 652 689,64 680 386,19 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 426 666 426 666 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  13 100,56 20 941,45 

Finančné účty  212 923,08 232 778,74 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  3 697,15 0 

 

 

P A S Í V A  

Názov Rok 2018 v EUR KS  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 852 419,28 4 983 832,25 

Vlastné imanie  3 279 610,25 3 294 201,85 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  3 279 610,25 3 294 201,85 

Nevyspor.výsl. hospodárenia min. rokov 

(+/-428) 

3 206 183,20 3 247 601,25 

Výsledok hosp. za účtovné obdobie 73 427,05 46 600,60 



Záväzky 585 428,22 609 524,09 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 10 880,00 

Dlhodobé záväzky súčet 563 735,97 579 988,87 

Krátkodobé záväzky súčet 21 692,25 18 655,22 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 987 380,81 1 080 106,31 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám  0,00                   EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)          561 068,59 EUR 

- voči dodávateľom                                   1 535,47                EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                               0                        EUR 

- voči zamestnancom                                   9 191,93              EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu           5 967,73 EUR 

- ostatné priame dane      1 233,07 EUR 

- voči sociálnemu fondu                               2 667,38              EUR 

- iné záväzky       3 764,05               EUR    

 

Obec uzatvorila v r. 2018 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu . 

 

 

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 na základe uznesenia OZ  č. 282/2018zo dňa 14.06.2018 

a to schvaľuje dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev v čiastke 500,00 €  pre Rímskokatolícku 

cirkev v čiastke 500,00 € pre SČK v čiastke 500,00€ pre ZO CSEMADOK v čiastke 500,00 € 

pre reformovanú cirkev  v čiastke 500,00 €  pre Evanjelickú cirkev 500,00 €. 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 - 

Sponzorská zmluva na hokejový turnaj 161,81 EUR 161,81  

Cirkvám: 

Rímskokatolícka 

Reformovaná 

Evanjelická 

Gréckokatolícka  

2.000,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

2.000,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

 

Červený kríž 500,00 470,95 29,05 

ZO- Csemadok 

Ambulancia MUDr. Bajzu 

500,00 

960,00 

500,00 

 960,00 

 

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nevykonáva 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 

 

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 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s VJM Veľké Trakany 46 356,80 46 356,80  

    

    

    



- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s VJM Veľké Trakany 529 806,80 529 806,80  

    

    

    

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 ) 

 

 

- 5 - 

 Matričná činnosť  5.689,72 5.689,72  

 Materská škola 2806,00 2806,00  

 Základná škola 529 806,80 529 806,80  

 Register obyvateľov 472,89 472,89  

 Životné prostredie 115 115  

 Cestná doprava 61,91 61,91  

 Recyklačný fond 0,00 0,00  

 Voľby  526,86 526,86  

 Register adries 32,40 32,40  

ÚPSVaR Hmotná núdza 16.383,50 16.383,50  

ÚPSVaR Aktivačná činnosť+§54 18943,20 18.943,20  

ÚPSVaR Rodinné prídavky 94,72 94,72  

Obv. úrad TV Odmena skladníka 231,76 231,76  

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila  v roku 2018 žiadnu zmluvu s inými obcami. 

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

 

 



Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu        
 

Obec nemá povinnosť zostavovať programový rozpočet.  Číslo uznesenia 160/2013 zo dňa 

17.12.2013. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Angela Göncziová                   Predkladá: József Kopasz 

 

Vo Veľkých Trakanoch, dňa 07.06.2019 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

 

 
a Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie           

s výhradami. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia preúčtovať  

v roku 2019 do príjmovej časti rozpočtu obce na ekonomickú klasifikáciu 453 s KZ 46, ako   

„ Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov“ vo výške 93 943,41 EUR. 
 

 


