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1.  Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou   

 
1.1. Rozpočet obce 

 
     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 schodkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

 

     Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

      

     Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č.14/2017 

písmeno A bod 8. 

      

     Rozpočet bol zmenený: 

- prvá zmena - rozpočtové opatrenie č.1/2018 zo dňa 11.06.2018  schválená dňa 

11.06.2018 uznesením č. 4/2018 písmeno A bod 7.,11.,14.,17.,20.,23.  a zobraná na 

vedomie uznesením č. 5/2018 písmeno B bod 11. a 18., 

- druhá zmena  - rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 24.09.2018 zobraná na vedomie 

dňa 07.11.2018 uznesením č. 24/2018 písmeno B bod 4, 

- tretia zmena – rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 15.10.2018 schválená dňa 

15.10.2018 uznesením č. 17/2018 písmeno A bod 9, 

- štvrtá zmena – rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 07.11.2018 zobraná na vedomie 

dňa 07.11.2018 uznesením č. 24/2018 písmeno B bod 4, 

- piata zmena – rozpočtové opatrenie č. 5/2018 zo dňa 07.11.2018  schválená  dňa 

07.11.2018 uznesením č. 23/2018 písmeno A bod 10, 

- šiesta zmena – rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zo dňa 31.12.2018 zobraná na vedomie 

dňa 04.01.2019 uznesením  č. 18/2019 písmeno A. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 443.389,04 555.447,26 

z toho :   

Bežné príjmy 354.727,46 388.785,68 

Kapitálové príjmy 0,00 4.500,00 

Finančné príjmy 88.661,58 162.161,58 

Výdavky celkom 443.389,04 555.447,26 

z toho :   

Bežné výdavky 380.389,04 414.447,26 

Kapitálové výdavky 63.000,00 141.000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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1.2.  Rozbor plnenia príjmov  

 

     Rozbor plnenia príjmov v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným 

zastupiteľstvom. 

 

Klasifikácia platná od roku 2015 

Rozpočet 2018   

Schválený Skutočnosť Plnenie  

Ekonomická 

klasifikácia 

Popis ekonomickej 

klasifikácie 

rozpočet po 

zmenách v EUR v EUR v % 

110 

Dane z príjmov a 

kapitálového majetku 304 780,50 311 029,35 102,05 

120 Dane z majetku 20 211,00 21 724,24 107,49 

130 Dane za tovary a služby 10 220,00 10 019,94 98,04 

210 

Príjmy z podnikania a z 

vlastníctva majetku 2 852,00 3 201,30 112,25 

220 

Administratívne poplatky a 

iné poplatky a platby 28 022,96 29 381,40 104,85 

240 

Úroky z tuzemských 

úverov, pôžičiek, 

návratných finančných 

výpomocí, vkladov a ážio 200,00 0,00 0,00 

290 Iné nedaňové príjmy 800,00 1 343,70 167,96 

310 

Tuzemské bežné granty a 

transfery 21 699,22 21 699,22 100,00 

1. Bežný rozpočet 388 785,68 398 399,15 102,47 

320 

Tuzemské kapitálové 

granty a transfery 4 500,00 9 500,00 211,11 

2. Kapitálový rozpočet 4 500,00 9 500,00 211,11 

450 

Z ostatných finančných 

operácií 162 161,58 78 183,53 48,21 

3. Finančné operácie 162 161,58 78 183,53 48,21 

  CELKOVÉ PRÍJMY: 555 447,26 486 082,68 87,51 
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     Z rozpočtovaných celkových príjmov 555.447,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 486.082,68 EUR, čo predstavuje   87,51 % plnenie.  

 

     Grafické znázornenie skutočnosti k 31.12.2018 - príjmy: 

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Finančné príjmy - Príjmové
finančné operácie

 
1.2.1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

388.785,68 398.399,15 102,47 

 

     Z rozpočtovaných bežných príjmov 388.785,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 398.399,15 EUR, čo predstavuje 102,47 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

335.211,50 342.773,53 102,25 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

     

     Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 304.780,50 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 311.029,35 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,05 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

     

     Z rozpočtovaných 20.211,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 21.724,24 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 107,49 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13.703,46 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 5.563,07 EUR.  K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na 

dani z nehnuteľností v sume 2.605,59  EUR. 

 

Daň za psa  

     

     Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 534,50 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 106,90 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 

29,00  EUR. 

 

Daň za dobývací priestor 

     

      Z rozpočtovaných 3.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3.636,28 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 103,89 %.  
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

 

     Z rozpočtovaných 6.220,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5.849,16 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 94,04 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 0,00  EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

31.074,96 32.582,70 104,85 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 

      Z rozpočtovaných 2.852.00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3.201,30 EUR, 

čo je 112,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 2.351,20 EUR a 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 850,10 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

     Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 28.022,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 29.381,40 EUR, čo 

je 104,84 % plnenie.  

 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných  finančných výpomoci 

 

     Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo je 

0,00 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

800,00 1.343,70 167,96 

 

     Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 800,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1.343,70 EUR, čo predstavuje 167,96 % plnenie.  

 

     Medzi iné nedaňové príjmy boli prijaté príjmy z dobropisov, z vratiek a sponzorské 

príspevky.  

 

d) prijaté granty a transfery 

 

     Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

21.699,22 21.699,22 100,00 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov vo výške 21.699,22 EUR bol skutočný príjem vo výške 

21.699,22 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
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Poskytovateľ  

 

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Ministerstvo 

vnútra SR 

 

Financovanie výdavkov spojených 

s prípravou, vykonaním a zisťovaním 

výsledkov volieb do samosprávy obce 

1.595,89        

Ministerstvo 

vnútra SR 

Hlásenie pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR 

342,54 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Register adries 22,80 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Podpora výchovy k stravovacím 

návykom – hmotná núdza 

53,00 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Poskytnutie príspevku na podporu 

vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie vo veku 50 rokov 

a viac  

1.489,14 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Poskytnutie príspevku na podporu 

rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti č. 18/42/50J/19 

8.947,75 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Poskytnutie príspevku na podporu 

vytvárania pracovných miest v rámci 

národného projektu „Šanca pre 

mladých“ č. 17/42/054/327 

3.583,91 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Poskytnutie príspevku na podporu 

vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie č. 18/42/054/41 

1.844,76 

Okresný úrad 

Košice, odbor 

školstva 

Výchova a vzdelávanie deti materskej 

školy 

2.369,00 

Okresný úrad 

Košice, odbor 

starostlivosti 

o životné 

prostredie 

Starostlivosť o životné prostredie 81,00 

MV SR Civilná ochrana 132,43 

Nadácia 

TESCO 

Projekt „Vy rozhodujete my 

pomáhame“ 

300,00 

Nadácia 

Pontis 

Projekt „Učíme sa v prírode“ 937,00 

 

 

     Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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1.2.2. Kapitálové príjmy 

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

4.500,00 9.500,00 211,11 

 

     Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 9.500,00 EUR, čo predstavuje  211,11 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

 

     Z rozpočtovaných 4.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9.500,00 EUR, čo 

predstavuje 211,11 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Nadácia EPH 4.500,00 Prekrytie amfiteátra 

Ministerstvo vnútra SR 5.000,00 Rozšírenie kamerového systému v 

obci 

 

 

1.2.3 Príjmové finančné operácie 

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

162.161,58 78.183,53 48,21 

 

     Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 162.161,58 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 78.183,53 EUR, čo predstavuje  48,21 % plnenie.  

 

     Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2018 písmeno A bod 10 zo dňa 11.06.2018 bolo 

schválené použitie rezervného fondu v sume 20.000,00 EUR na investičnú akciu „Rekonštrukcia 

rodinného domu č. 147 – Centrum voľného času – interiér“. V skutočnosti bolo plnenie za rok 

2018 v sume 18.600,00 EUR.  

 

     Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2018 písmeno A bod 13 zo dňa 11.06.2018 bolo 

schválené použitie rezervného fondu v sume 20.000,00 EUR na investičnú akciu „Rekonštrukciu 

a modernizáciu verejného osvetlenia“. V skutočnosti bolo plnenie za rok 2018 v sume 19.785,60 

EUR. 

 

     Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2018 písmeno A bod 16 zo dňa 11.06.2018 bolo 

schválené použitie rezervného fondu v sume 25.000,00 EUR na investičnú akciu „Prekrytie 

amfiteátra v obci Moravany“ . V skutočnosti bolo plnenie za rok 2018 v sume 7.886,35 EUR. 

 

     Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2018 písmeno A bod 19 zo dňa 11.06.2018 bolo 

schválené použitie rezervného fondu v sume 5.000,00 EUR na investičnú akciu „Úprava 

vodozádržných nádrži“ . V skutočnosti bolo plnenie za rok 2018 v sume 0,00 EUR. 

 

     Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2018 písmeno A bod 22 zo dňa 11.06.2018 bolo 

schválené použitie rezervného fondu v sume 3.500,00 EUR na investičnú akciu „Prepojenie 

vodovodu“ . V skutočnosti bolo plnenie za rok 2018 v sume 0,00 EUR. 
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     Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2018 písmeno A bod 8 zo dňa 15.10.2018 bolo 

schválené použitie rezervného fondu v sume 1.250,00 EUR na investičnú akciu „Rozšírenie 

kamerového systému v obci“ . V skutočnosti bolo plnenie za rok 2018 v sume 1.250,00 EUR. 

 

     V roku 2018  išli cez finančne operácie: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré obci boli poskytnuté v roku 2017 a to z 

Ministerstva financií SR v sume 5.000,00  EUR na investičnú akciu „Prestrešenie 

amfiteátra v obci Moravany“. 

- prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 25.661,58  EUR, ktoré naďalej zostali 

nedočerpané. 

 

1.3. Rozbor čerpania výdavkov   

 

Rozbor čerpania výdavkov v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným 

zastupiteľstvom. 

 

Klasifikácia platná od roku 2015 

Rozpočet 2018   

Schválený Skutočnosť Plnenie  

Funkčná 

klasifikácia 

Ekonomická 

klasifikácia Popis  klasifikácie 

rozpočet 

po 

zmenách v 

EUR v EUR v % 

01   VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY       

01.1   

Výkonné a zákonodarné orgány, 

finančné  rozpočtované záležitosti, 

zahraničné vzťahy       

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány       

  610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania 64 830,70 64 830,70 100,00 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 26 707,06 23 447,66 87,80 

  630 Tovary a služby 75 350,35 37 197,97 49,37 

  640 Bežné transfery 18 430,50 14 927,80 81,00 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 185 318,61 140 404,13 75,76 

01.1.2   Finančné a rozpočtové záležitosti       

  630 Tovary a služby 1 050,00 834,82 79,51 

01.1.2  Finančné a rozpočtové záležitosti 1 050,00 834,82 79,51 

01.6   
Všeobecné verejné služby inde 

neklasifikované       

01.6.0   
Všeobecné verejné služby inde 

neklasifikované       
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  610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania 180,00 180,00 100,00 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 60,70 60,70 100,00 

  630 Tovary a služby 1 355,19 1 355,19 100,00 

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1 595,89 1 595,89 100,00 

03   

VEREJNÝ PORIADOK A 

BEZPEČNOSŤ       

03.2   Ochrana pre požiarmi       

03.2.0   Ochrana pre požiarmi       

  640 Bežné transfery 70,00 64,00 91,43 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 70,00 64,00 91,43 

03.6   

Verejný poriadok a bezpečnosť 

inde neklasifikované       

03.6.0   

Verejný poriadok a bezpečnosť 

inde neklasifikované       

  630 Tovary a služby 1 050,00 219,60 20,91 

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 1 050,00 219,60 20,91 

04.5   Doprava       

04.5.1   Cestná doprava       

  630 Tovary a služby 2 100,00 244,43 11,64 

  640 Bežné transfery 1 450,00 1 434,00 98,90 

04.5.1 Cestná doprava 3 550,00 1 678,43 47,28 

05   
OCHRANA ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA       

05.1   Nakladanie s odpadmi       

05.1.0   Nakladanie s odpadmi       

  630 Tovary a služby 15 432,96 13 431,12 87,03 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 15 432,96 13 431,12 87,03 

06   

BÝVANIE A OBČIANSKA 

VYBAVENOSŤ       

06.2   Rozvoj obci       

06.2.0   Rozvoj obci       

  610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania 19 530,56 19 108,16 97,84 
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  620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 114,06 6 461,48 90,83 

  630 Tovary a služby 276,00 242,39 87,82 

  640 Bežné transfery 150,00 137,25 91,50 

06.2.0 

Rozvoj 

obci   

 

27 070,62 25 949,28 95,86 

06.4   Verejné osvetlenie       

06.4.0   Verejné osvetlenie       

  630 Tovary a služby 6 900,00 4 434,02 64,26 

06.4.0 Verejné osvetlenie 6 900,00 4 434,02 64,26 

08   

REKREÁCIA, KULTÚRA A 

NÁBOŽENSTVO       

08.1   Rekreačné a športové služby       

08.1.0   Rekreačné a športové služby       

  640 Bežné transfery 6 000,00 6 000,00 100,00 

08.1.0 

Rekreačné 

a športové 

služby     6 000,00 6 000,00 100,00 

08.2   Kultúrne služby       

08.2.0   Kultúrne služby       

  630 Tovary a služby 10 745,00 8 351,26 77,72 

08.2.0 Kultúrne služby 10 745,00 8 351,26 77,72 

08.4   

Náboženské a iné spoločenské 

služby       

08.4.0   

Náboženské a iné spoločenské 

služby       

  630 Tovary a služby 3 800,00 2 167,44 57,04 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 3 800,00 2 167,44 57,04 

09   VZDELÁVANIE       

09.1   

Predprimárne a primárne 

vzdelávanie       

09.1.1   Predprimárne vzdelávanie       

09.1.1.1   

Predprimárne vzdelávanie z bežnou 

starostlivosťou       

  610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania 59 655,85 52 835,68 88,57 
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  620 Poistné a príspevok do poisťovní 20 850,06 18 103,75 86,83 

  630 Tovary a služby 14 146,00 11 050,64 78,12 

  640 Bežné transfery 400,00 84,27 21,07 

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie z bežnou starostlivosťou 95 051,91 82 074,34 86,35 

09.5   

Vzdelávanie nedefinované podľa 

úrovne       

09.5.0   

Vzdelávanie nedefinované podľa 

úrovne       

  640 Bežné transfery 400,00 127,60 31,90 

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 400,00 127,60 31,90 

09.6.   Vedľajšie služby v školstve       

09.6.0   Vedľajšie služby v školstve       

09.6.0.1   

Vedľajšie služby poskytované 

vrámci predprimárneho 

vzdelávania       

  610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania 23 104,06 23 064,26 99,83 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 860,21 8 030,68 90,64 

  630 Tovary a služby 22 045,00 20 290,41 92,04 

  640 Bežné transfery 300,00 68,95 22,98 

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované vrámci predprimárneho 

vzdelávania 54 309,27 51 454,30 94,74 

10   SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE       

10.2.   Staroba       

10.2.0   Staroba       

            

            

  630 Tovary a služby 1 650,00 1 292,92 78,36 

  640 Bežné transfery 400,00 338,80 84,70 

10.2.0 Staroba 2 050,00 1 631,72 79,60 

10.4   Rodina a deti       

10.4.0   Rodina a deti       

  630 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 

10.4.0 Rodina a deti 0,00 0,00 0,00 



Záverečný účet Obce Moravany za rok 2018 
 

                                                                      13 

10.7   

Sociálna pomoc občanom v 

hmotnej a sociálnej núdzi       

10.7.0   

Sociálna pomoc občanom v 

hmotnej a sociálnej núdzi       

  630 Tovary a služby 12,00 12,00 100,00 

  640 Bežné transfery 41,00 41,00 100,00 

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 53,00 53,00 100,00 

1. Bežný rozpočet 414 447,26 340 470,95 82,15 

2. Kapitálový rozpočet: 141 000,00 57 751,95 40,96 

01.1.1. 710 

Obstaranie kapitálových aktív - 

amfiteáter 44 500,00 19 366,35 43,52 

01.1.1. 710 

Nákup dopravných prostriedkov - 

auto 15 000,00 0,00 0,00 

03.6.0 710 

Verejný poriadok a bezpečnosť - 

kamerový systém 1 250,00 0,00 0,00 

04.2.1 710 Poľnohospodárstvo-vodná nádrž 5 000,00 0,00 0,00 

04.2.1 710 Združené prostriedky na investície 3 500,00 0,00 0,00 

04.5.1. 710 

Obstaranie kapitálových aktív - 

autobusových čakárni 31 750,00 0,00 0,00 

06.4.0 710 Verejne osvetlenie 20 000,00 19 785,60 98,93 

08.2.0 710 Kultúrne služby 20 000,00 18 600,00 93,00 

3. Finančné operácie: 0,00 0,00 0,00 
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CELKOVÉ VÝDAVKY:   555 447,26 398 222,90 71,69 

 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 555.447,26 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 398.222,90 EUR, čo predstavuje  71,69 % čerpanie. 

 

Grafické znázornenie skutočnosti k 31.12.2018 - výdavky: 

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky - Výdavkové
finančné operácie

 
 

 

1.3.1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

414.447,26            340.470,95              82,15          

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 414.447,26 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 340.470,95 EUR, čo predstavuje  82,15 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

  
Ekonomická 

klasifikácia 

Rozpočet po 

zmenách v EUR Skutočnosť v EUR 

Plnenie v 

% 

61. 

Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 167 301,17 160 018,80 95,65 

62. 

Poistné a príspevok do 

poisťovní 63 592,09 56 104,27 88,23 

63. Tovary a služby 155 912,50 101 124,21 64,86 

64. Bežné transfery 27 641,50 23 223,67 84,02 

  Bežné výdavky 414 447,26 340 470,95 82,15 

 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 167.301,17 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

160.018,80 EUR, čo je 95,65 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
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aktivačných pracovníkov, pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov, pracovníkov 

školskej jedálne. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 63.592,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

56.104,27 EUR, čo je 88,23  % čerpanie.  

 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 155.912,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

101.124,21 EUR, čo je 64,86 % 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 27.641,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

23.223,67 EUR, čo predstavuje 84,02 % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, 

čo predstavuje 0,00 % čerpanie.  

 

 

1.3.2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

141.000,00                   57.751,95                40,96 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 141.000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 57.751,95 EUR, čo predstavuje 40,96 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) investičná akcia „rekonštrukcia rodinného domu č. 147 – Centrum voľného času – interiér“ 

Z rozpočtovaných 20.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 18.600,00 

EUR, čo predstavuje 93,00 % čerpanie.  

 

b) investičná akcia „rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“ 

Z rozpočtovaných  20.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19.785,60 

EUR, čo predstavuje 98,93 % čerpanie.  

 

c) investičná akcia „prekrytie amfiteátra v obci Moravany“  

Z rozpočtovaných 44.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19.366,35 

EUR, čo predstavuje 43,52 % čerpanie.  

 

d) investičná akcia „úprava vodozádržných nádrži“ 
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Z rozpočtovaných  5.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie.  

 

e) investičná akcia „prepojenie vodovodu“ 

Z rozpočtovaných  3.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie.  

 

f) investičná akcia „rozšírenie kamerového systému v obci“ 

Z rozpočtovaných  1.250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie.  

 

g) investičná akcia „kúpa auta“ 

Z rozpočtovaných  15.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie.  

 

h) investičná akcia „autobusové čakárne“ 

Z rozpočtovaných  31.750,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie.  

 

1.3.3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0,00                   0,00                0,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 

%.  

 

1.4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia  

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 398.399,15 

z toho : bežné príjmy obce  398.399,15 

Bežné výdavky spolu 340.470,95 

z toho : bežné výdavky  obce  340.470,95 

Bežný rozpočet 57.928,20 

Kapitálové  príjmy spolu 9.500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  9.500,00 

Kapitálové  výdavky spolu 57.751,95 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  57.751,95 

Kapitálový rozpočet  -48.251,95 
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 9.676,25 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov  
78.183,53 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov 
0,00 

Rozdiel finančných operácií 78.183,53 

PRÍJMY SPOLU   486.082,68 

VÝDAVKY SPOLU 398.222,90 

Hospodárenie obce  87.859,78 
Vylúčenie z prebytku 31.984,45 
Upravené hospodárenie obce 55.875,33 

 

     Prebytok rozpočtu v sume 9.676,25 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 navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu.  

 

     Zostatok finančných operácií v sume 78.496,20  EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) 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 návratné zdroje financovania 

(úver, pôžička...), navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu. 

     Podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v z. n. p. 

zostatok finančných operácií z roku 2018 sa stáva zdrojom rezervného fondu, ktorý obec tvorí.  

 

     Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z 

rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú.  

     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 kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 5.000,00 EUR na rozšírenie kamerového 

systému v obci. 

b) nevyčerpané prostriedky 1.250,00 EUR na základe  uznesenie č. 17/2018 písmeno A bod 

8 zo dňa 15.10.2018 na rozšírenie kamerového systému v obci. 

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  385,54 EUR upravené o nevyčerpané prostriedky 

vo výške 312,67 EUR. Pri použití prostriedkov školského stravovania v nasledujúcich 

rozpočtových rokoch z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu, sa tieto nevyčerpané prostriedky 

z predchádzajúceho obdobia zapájajú do príjmov rozpočtu, prostredníctvom finančných 

operácií v položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.  

d) nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v sume 25.661,58 EUR. 

e) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde v sume 0,00 EUR, nakoľko obec má zriadený samostatný bankový účet v banke. 
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     Výsledok hospodárenia obce za rok 2018 z celkového rozpočtu obce je zostatok vo výške 

55.875,33 € a je zdrojom rezervného fondu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme 

tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 55.875,33 EUR t. j. rezervný fond bude navýšený 

o 55.875,33 EUR. 

 

     Prebytok rozpočtu za rozpočtový rok 2018 je vo výške 55.875,33 €  a uskutočňuje sa prevod 

všetkých finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 146.718,60 eur. Celkom v 

Rezervnom fonde obce bude 202.593,93 €. 

    

     Rozdiel výnosov a nákladov je zisk vo výške 34.771,28 EUR, ktorý navrhujeme previesť na 

účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov. 

 

Stav finančný prostriedkov na účtoch k 31.12.2018: 

 

Bežný účet obce 55.759,67 

Bežný účet školskej jedálne 385,54 

Bežný účet sociálneho fondu 969,95 

Bežný účet rezervného fondu 146.718,60 

Bežný účet pre dotácie ( zo ŠR 5.000,00 EUR + vlastné prostriedky 1.250,00 EUR) 6.250,00 

Bežný účet pre náhradnú výsadbu 25.661,58 

Celkom bežné účty 235.745,34 

Pokladňa obce 115,66 

SPOLU FINANČNÉ PROSTRIEDKY  235.861,00 

 

v tom: 

 

Upravený výsledok hospodárenia za rok 2018 55.875,33 

Nevyčerpané prostriedky na  rozšírenie kamerového systému v obci 6.250,00 

Rezervný fond 146.718,60 

Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 385,54 

Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu 969,95 

Nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín 25.661,58 

CELKOM 235.861,00 

 

 

1.5. 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  134.393,41       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

32.315,27      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 27.531,87 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 4/2018 písmeno A bod 10 zo dňa 

 

18.600,00 
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11.06.2018 „Rekonštrukcia rodinného domu č. 

147 – Centrum voľného času – interiér“      

- uznesenie č. č. 4/2018 písmeno A bod 13 zo dňa 

11.06.2018 „Rekonštrukciu a modernizáciu 

verejného osvetlenia“   

- uznesenie č. č. 4/2018 písmeno A bod 16 zo dňa 

11.06.2018 „Prekrytie amfiteátra v obci 

Moravany“ 

- uznesenie č. č. 4/2018 písmeno A bod 19 zo dňa 

11.06.2018   

- uznesenie č. č. 4/2018 písmeno A bod 22 zo dňa 

11.06.2018   

- uznesenie č. 17/2018 písmeno A bod 8 zo dňa 

15.10.2018 „Rozšírenie kamerového systému 

v obci“ 

 

 

19.785,60 

 

 

7.886,35 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.250,00           

KZ k 31.12.2018 146.718,60       

 

              

Grafické znázornenie rezervného fondu: 

125000

130000

135000

140000

145000

150000

ROK 2018

ZS (začiatočný stav) k 01.01.2018 v EUR

KZ (konečný zostatok) k 31.12.2018 v EUR

 

 

 

 

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. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 274,57   

Prírastky - povinný prídel – 1,05 %                    1385,00                                     

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     589,80 

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                99,82    

KZ k 31.12.2018 969,95 
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2. Bilancia aktív a pasív   

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 1.215.083,83 1.232.215,02 

Neobežný majetok spolu 985.247,77 988.885,08 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 790.133,91 793.794,26 

Dlhodobý finančný majetok 195.113,86 195.090,82 

Obežný majetok spolu 228.540,89 242.295,33 

z toho :   

Zásoby 107,95 162,62 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2.943,57 6.271,71 

Finančné účty  225.489,37 235.861,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1.295,17 1.034,61 

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 1.215.083,83 1.232.215,02 

Vlastné imanie  804.157,99 838.929,27 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  804.157,99 838.929,27 

Záväzky 33.043,58 35.851,43 

z toho :   

Rezervy  500,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5.000,00 5.000,00 

Dlhodobé záväzky 274,57 969,95 

Krátkodobé záväzky 27.269,01 29.281,48 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 377.882,26 357.434,32 

 

Grafické znázornenie bilancie aktív a pasív: 

1200000

1210000

1220000

1230000

1240000

ROK 2018

ZS (začiatočný stav) k 01.01.2018 v EUR

KZ (konečný zostatok) k 31.12.2018 v EUR
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3. Prehľad o stave a vývoji dlhu  
 

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 3.738,97 3.738,97  

- zamestnancom 304,90 304,90  

- poisťovniam     

- daňovému úradu 101,63 101,63  

- štátnemu rozpočtu 5.000,00 5.000,00  

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 969,95 969,95  

- ostatné subjekty verejnej 

správy a samosprávy 

74,40 74,40  

- náhradná výsadba drevín 25.661,58 25.661,58  

Záväzky spolu k 31.12.2018 35.851,43 35.851,43  

 

Stav úverov k 31.12.2018  

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnuté

ho úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 

2018 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 

2018 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.20

18 

Rok 

splatnost

i 

 

- - - 0,00 0,00 0,00 - 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 zmluvu o úvere. 

 

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:  

345.423,99 

- skutočné bežné príjmy obce  345.423,99 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2017 345.423,99 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:  0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 



Záverečný účet Obce Moravany za rok 2018 
 

                                                                      22 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie 

projektov EÚ 

0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- zostatok istiny z ........ 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   0,00 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- z úverov ................ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy 

dlhu obce 

0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00 

 

Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 345.423,99  % 

 

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:  

345.423,99 

- skutočné bežné príjmy obce  345.423,99 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2017 345.423,99 

Bežné príjmy obce znížené o:  13.686,21 

- dotácie zo ŠR, prenesený výkon štátnej správy, ... 8.186,21 

- účelovo určené peňažné dary  5.500,00 

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017 331.737,78 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017* 331.737,78 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného 

splatenia:  

0,00 

- 821004 0,00 

- 821005 0,00 

- 821007 0,00 

- 821009 0,00 

-  0,00 

- 651002 0,00 

- 651003 0,00 

- 651004 0,00 

-  0,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 0,00 
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Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2018** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2017* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0,00 331.737,78 % 

 

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

 

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.  

 

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách  podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona 

č.583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou 

zverejnené iným spôsobom 
 

     Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Žiadateľ dotácie 

 

 

 

 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - 

stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Základná škola s materskou školou Rakovec 

nad Ondavou – bežné výdavky 

1.840,50 1.840,50  

TJ Družstevník Moravany – bežné výdavky 6.000,00 6.000,00  

    

¶  

     K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 

o dotáciách. 

 

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká. 

 

7. Finančné usporiadanie finančných vzťahov   
 

     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: 

 

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

 

     Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.  

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

     Obec nemá založené právnické osoby. 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 

Poskytovateľ  

 

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo 

vnútra SR 

 

Financovanie výdavkov spojených 

s prípravou, vykonaním a zisťovaním 

výsledkov volieb do samosprávy obce 

1.595,89        1.342,31 253,58 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Hlásenie pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR 

342,54 342,54 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Register adries 22,80 22,80 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Prestrešenie amfiteátra v obci 

Moravany 

5.000,00 5.000,00 0,00 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Podpora výchovy k stravovacím 

návykom – hmotná núdza 

53,00 41,00 12,00 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Poskytnutie príspevku na podporu 

vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie vo veku 50 rokov 

a viac  

1.489,14 1.489,14 0,00 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Poskytnutie príspevku na podporu 

rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti č. 18/42/50J/19 

8.947,75 8.947,75 0,00 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Poskytnutie príspevku na podporu 

vytvárania pracovných miest v rámci 

národného projektu „Šanca pre 

mladých“ č. 17/42/054/327 

3.583,91 3.583,91 0,00 

Úrad práce 

sociálnych 

veci a rodiny 

Poskytnutie príspevku na podporu 

vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie č. 18/42/054/41 

1.844,76 1.844,76 0,00 

Okresný úrad 

Košice, odbor 

školstva 

Výchova a vzdelávanie deti materskej 

školy 

2.369,00 2.369,00 0,00 
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Okresný úrad 

Košice, odbor 

starostlivosti 

o životné 

prostredie 

Starostlivosť o životné prostredie 81,00 0,00 81,00 

MV SR Civilná ochrana 132,43 132,43 0,00 

Ministerstvo 

financií SR 

Rozšírenie kamerového systému v 

obci 

5.000,00 0,00 -5.000,00 

 

     Účelovo určené finančné prostriedky na financovanie výdavkov spojených s prípravou, 

vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do samosprávy obce vo výške 253,58 EUR boli 

vrátené poskytovateľovi v roku 2018. 

 

     Účelovo určené nevyčerpané finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím 

návykom – hmotná núdza v celkovej výške 12,00 EUR boli vrátene v roku 2018. 

 

     Účelovo určené nevyčerpané finančné prostriedky súvisiace so starostlivosťou o životné 

prostredie v celkovej výške 81,00 EUR boli vrátené v roku 2018. 

 

     Účelovo určené finančné prostriedky ktoré boli obci  poskytnuté v roku 2018 na rozšírenie 

kamerového systému v obci Moravany budú použité v nasledujúcom roku. 

 

     Účelovo určené finančné prostriedky ktoré obci boli poskytnuté v roku 2017 na prestrešenie 

amfiteátra v obci Moravany boli použité v roku 2018. 

 

      Finančné prostriedky súvisiace s príspevkom na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti č. 18/42/50J/19 v celkovej výške 1.554,60 EUR, ktoré obec financovala so svojich 

finančných prostriedkov budú obci refundované v nasledujúcom roku. 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

     Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

     Obec neprijala finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

     Obec neprijala finančné prostriedky z rozpočtov VÚC. 
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8.  Hodnotenie plnenia programov obce         

 
     Obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 14/2017 písmeno A bod 7 zo dňa 11.12.2017 v 

súlade s par. 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov schválilo neuplatňovanie programov obce v roku 2018 t. j. rozpočet 

obce neobsahuje zámery a ciele, ktoré obec bude realizovať z výdavkov rozpočtu obce. 

 

       

 

Spracoval: Bc. Adriana Makšimová 

 

V Moravanoch dňa 22.05.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                   Predkladá: Mgr. Vladimír Čeklovský 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

príloha č. 1 - výkaz Fin 1-12 v Eurách.  

príloha č. 2 - Plnenie rozpočtu 00/2018 – 12/2018  

prílohu č. 3 - Výkaz - Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01  

príloha č. 4 - Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


