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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2016 uznesením č.56/2016
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 16.03.2017 uznesením č. 10/2017 rozpočtové opatrenie 1-4
- druhá zmena schválená dňa 15.06.2017 uznesením č. 15/2017
rozpočtové opatrenie 5-12
- tretia zmena schválená dňa 07.09.2017 uznesením č. 24/2017
rozpočtové opatrenie 13-16
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 47/2017
rozpočtové opatrenie 17-65

Rozpočet obce k 31.12.2017

1 154 007,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 262 380,43

1 154 007,00
0,00
0,00
0,00
1 154 007,00

1 247 495,78
0,00
14 884,65
0,00
1 254 676,79

429 147,00
55 000,00
14 760,00

472 565,53
74 185,65
12 760,00

654 600,00

695 165,61

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
1 262 380,43

Skutočnosť k 31.12.2017
1 307 708,71

% plnenia
103,59

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 262 380,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 307 708,71 EUR, čo predstavuje 103,59 % plnenie. V tomto čerpaní skutočnosti sú
zahrnuté aj nerozpočtované príjmy v sume 1 429,51 € za obec a 32 420,35 € za RO
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
1 247 495,78

Skutočnosť k 31.12.2017
1 260 403,71

% plnenia
101,03

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 247 495,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 260 403,71 EUR, čo predstavuje 101,03 % plnenie.
a/ daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
525 204,60

Skutočnosť k 31.12.2017
540 041,10

% plnenia
102,82

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 479 932,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 490 381,70 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,17 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 36 441,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 34 407,25 EUR, čo
je 94,41 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 196,46 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 20 989,76 EUR a dane z bytov boli v sume 55,05 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 33 241,27 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 165,98 EUR. K 31.12.2017
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 922,34 EUR.
Daň za psa 668,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 28,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 802,02 €
Poplatok z úhrad za dobývací priestor 754,16 €
b/ nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
24 285,40

Skutočnosť k 31.12.2017
29 356,79

% plnenia
120,88

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 192,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 265,47 EUR, čo je
114,92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 8 265,47 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky: príjem matrika, porušenie predpisov, poplatky za
kanalizáciu, relácie v MR . poplatok za dom smútku, smetné nádoby, knižnica požičovné,
ZEOCEM, vrátky na poistnom a iné .
Z rozpočtovaných 17 063,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21 091,32 EUR, čo
je 123,60 % plnenie. V skutočnom príjme je nerozpočtovaná položka v sume 1 429,51 € a réžia ,
ktorá zostala na obci v sume 936,42 €
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio
Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je
0,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 698 005,78 EUR bol skutočný príjem vo výške
698 005,78 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Vranov n/T
ÚPSVaR Vranov n/T
ÚPSVaR Vranov n/T
ÚPSVaR Vranov n/T
ÚPSVaR Vranov n/T
Okresný úrad Prešov odbor ŽP
Okresný úrad Vranov n/T
Obvodný úrad Vranov n/T
Okresný úrad Prešov odbor školstva
Okresný úrad Prešov odbor školstva
Okresný úrad Prešov odbor školstva
Okresný úrad Prešov odbor školstva
Okresný úrad Prešov odbor školstva
Implementačná agentúra

Suma v EUR
7 611,63
19,60
542,19
588,00
15 119,79
15 233,92
132,80
4 233,00
153,54
1 048,80
245,00
8 026,00
20 009,85
16 380,00
2 718,00
587 748,00
18 195,66

Účel
Matrika
Register adries
Register obyvateľov
Rodinné prídavky /záškoláctvo/
§52
Strava hmotná núdza
Školské potreby MŠ
Školské potreby ZŠ
Prenesený výkon
Voľby VÚC
Refundácia CO
Vzdelávacie poukazy
Dopravné
Znevýhodnené prostredie
MŠ 5 ročné deti
Normatívy ZŠ
TSP a TP

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Nerozpočtované príjmy skutočnosť k 31.12.2017 je 1 429,51 € a réžia 963,42 €.
2.Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
14 884,65

% plnenia
100,00

3.Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
14 884,65
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Z rozpočtovaných 14 885,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 884,65 EUR, čo
je 100,00 % plnenie. Peniaze z rezervného fondu boli použité na cesta na cintoríne v sume
10 824,43 € , kúrenie zdravotné stredisko v sume 1 992,45 € a zakúpenie panvice pre ŠJ v sume
2 067,77 €

1. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
32 420,35

% plnenia

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
32 420,35 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie. V tomto čerpaní skutočnosti sú zahrnuté len
nerozpočtované príjmy v sume 32 420,35 € a nie je tam zahrnutá réžia v sume 13 892,00 €
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Nerozpočtované príjmy skutočnosť k 31.12.2017 je 32 420,35 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
1 254 676,79

Skutočnosť k 31.12.2017
1 239 783,96

% čerpania
98,81

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 254 676,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 239 783,96 EUR, čo predstavuje 98,81 % čerpanie. V tomto čerpaní skutočnosti sú
zahrnuté aj nerozpočtované výdavky v sume 842,19 € za obec a 32 629,33 € za RO
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
472 565,53

Skutočnosť k 31.12.2017
442 067,25

% čerpania
93,54

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 472 565,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 442 067,25 EUR, čo predstavuje 93,54 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 166 860,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 163 111,70
EUR, čo je 97,75 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
pracovníkov na „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ , pracovníkov TSP a TP , pracovníkov
školstva a CVČ s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 62 406,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 61 145,04 EUR,
čo je 97,97 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných 221 776,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 197 855,89
EUR, čo je 82,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, MŠ, CVČ ako
sú cestovné náhrady, energie, vodné a stočné , poštové náklady , interiérové vybavenie,
výpočtová technika,
materiál, knihy. Pracovné oblečenie , paliva ako zdroj energie,
reprezentačné , paliva, servis a údržba, poistenie, parkovacie karty , servis a údržba , nájomné za
nájom a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 21 121,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 19 833,79 EUR,
čo predstavuje 93,90 % čerpanie. Ide o poplatky ZMOS BA a VV, spoločný úrad, združenia,
príspevky cirkvám , školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, dotácia pre TJ .
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 120,83 EUR, čo
predstavuje 30,20 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
74 185,65

Skutočnosť k 31.12.2017
42 934,44

% čerpania
57,87

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 74 185,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 42 934,44 EUR, čo predstavuje 57,87 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a/ Kamerový systém v obci
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 994,36 €,
predstavuje 99,81 % čerpanie.
b/ Autobusové zastávky
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 380,00 €,
predstavuje 87,60 % čerpanie.
c/ Cesta na cintorín
Z rozpočtovaných 20 332,43 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 20 332,43 €,
predstavuje 100,00 % čerpanie.
d/Kúrenie zdravotné stredisko
Z rozpočtovaných 8 992,45 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8 992,45 €,
predstavuje 100,00 %
e/Panvica pre ŠJ
Z rozpočtovaných 3 267,77 bolo skutočne čerpaných k 31.12.2017 v sume 3 235,20
predstavuje 99,00 %
f/Projekt na obecné chodníky
Z rozpočtovaných 28 992,00 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2017 v sume 3 000,00
predstavuje 10,34 %

čo

čo

čo

čo

čo

čo
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3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
12 760,00

Skutočnosť k 31.12.2017
12 708,00

% čerpania
99,59

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 12 760,0,0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 12 708,00 EUR, čo predstavuje 99,59 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
695 165,61

Skutočnosť k 31.12.2017
742 074,27

% čerpania
106,74

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 695 165,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 742 074,27 EUR, čo predstavuje 106,74 % čerpanie. V tomto čerpaní skutočnosti sú
zahrnuté aj nerozpočtované výdavky v sume 32 629,33 €
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
709 444,94
EUR
Nerozpočtované výdavky skutočnosť k 31.12.2017 je 32 629,33 €
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
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

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 306 653,06
1 260 403,71
46 249,35

1 184 141,52
442 067,25
742 074,27

122 511,54
0,00
0,00
0,00

42 934,44
42 934,44
0,00

-42 934,44
79 577,10
0
79 577,10
14 884,65+124,96
12 708,00

2 301,61
1 321 662,67
1 239 783,96
81 878,71
3 649,21
78 229,50

Prebytok rozpočtu v sume 81 878,71 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
v sume 3 649,21 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 78 229,50
EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 649,21 EUR, a to na :
- osobitný príjemca – rodinné prídavky v sume 23,10 - 23,10 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Implementačnej agentúry v sume 1527,52 - 30,01 rok 2016
EUR
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-

nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu na 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 936,42 EUR,
nevyčerpaná vrátka na zdravotné poistenie v sume 1 215,28

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške 78 229,50 EUR.

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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- cesta na cintorín
- kúrenie zdravotné stredisko
- panvica pre ŠJ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
95 048,55
73 710,68

10 824,43
1 992,45
2 067,77
153 874,58

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- kultúrne podujatia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
OcÚ
2 182,32
1 039,52
420,98
6,00
35,00
64,12
2 695,74

MŠ
359,97
389,99
380,21
69,76
299,99
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

4 483 306,88

4 663 488,04

Neobežný majetok spolu

4 248 545,82

4 389 093,55

1 703,78

1 703,78

Dlhodobý hmotný majetok

4 246 842,04

4 387 389,77

Dlhodobý finančný majetok

0,00

0,00

234 936,87

273 996,57

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

3 525,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

47 426,58

16 554,49

Finančné účty

187 510,29

253 917,08

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

324,19

397,92

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Časové rozlíšenie

11

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

2 030 527,67

2 024 331,33

876 012,19

959 852,29

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

876 012,19

959 852,29

Záväzky

20 760,39

11 290,95

1 200,00

1200,00

178,07

2 765,90

Dlhodobé záväzky

3 340,27

3 970,00

Krátkodobé záväzky

3 334,05

3 355,05

Bankové úvery a výpomoci

12 708,00

0,00

1 133 755,09

1 053 188,09

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

0,00
0,00
3355,05
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

TJ Družstevník - bežné výdavky na zápasy
TJ ROMA - bežné výdavky na zápasy
Grécko- katolická cirkev N.Hrabovec –
dokončernie farskej budovy
Rímsko- katolícka cirkev N. Hrabovec –
ozvučenie

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 025,00 €
2 825,00 €
4 500,00 €

2 025,00 €
2 825,00 €
4 500,00 €

0
0
0

3 500,00 €

3 500,00 €

0

-4-

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ Nižný Hrabovec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

64 798,76

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

64 798,76

-prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
finančných
prostriedkov

ZŠ Nižný Hrabovec

632163,85

použitých finančných
prostriedkov

632 163,85

Rozdiel - vrátenie
0,00

Rozdiel - vrátenie
0,00
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa - žiadne
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR -žiadne
- prostriedky vlastné – žiadne
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: - žiadne
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-

OÚ ŽP-PO

Životné prostredie

153,54

153,54

0,00

MV SR -Ba

Register adries

19,60

19,60

0,00

MV SR -Ba

Register obyvateľstva

542,19

542,19

0,00

OÚ VT

Refundácia CO

245,00

245,00

0,00

ÚPSVaR

Rodinné prídavky osobitný príjemca

588,00

588,00

0,00

VT
MV SR

Matričný úrad

7 611,63

7 611,63

0,00

ÚPSVaR

Podpora zamestnanosti – Cesta z kruhu

15 244,75

15 119,79

124,96

VT

nezamestnanosti

ÚPSVaR

Školské potreby MŠ a ZŠ

4 365,80

4 365,80

0,00

VT

Stravné hmotná núdza MŠ a ZŠ

15 233,92

15 233,92

0,00

Implement.

Terénny sociálny pracovník a

18 195,66

16698,15

1 497,51

agentúra

Terénny pracovník

OÚ VT

Voľby - VÚC

1 048,80

1 048,80

0,00

OÚ - PO

Školstvo –vzdelávacie poukazy

8 026,00

8 026,00

0,00

c)

30,01/16

-

Dopravné

20 009,85

20 009,85

-

Znevýhodnené prostredie

16 380,00

16 380,00

-

5 ročné deti

2 718,00

2 718,00

-

normatívy

587 748,00

587 748,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí - žiadne
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC - žiadne

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia č.01/2014 z 30.01.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo zostavenie
a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
Vypracovala: Mária Štefanovová

Predkladá: Mária Štefanovová

V Nižnom Hrabovci dňa 03.05.2018
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