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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. 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 13.12.2017 uznesením
č.63/12/2017.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.02.2018 uznesením č. 08/02/2018
- druhá zmena schválená dňa 25.07.2018 uznesením č. 24/07/2018
- tretia zmena schválená dňa 05.12.2018 uznesením č. 10/12/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený
rozpočet
po
poslednej
zmene
867 000
922 000

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 práv. subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2018

985 695,40

867 000

884 500

970 220,96

867 000

29 000
8 500
922 000

4 063,17
11 411,27
908 851,20

167 240
63 160
36 600
600 000
0

207440
48 960
36 600
629 000
0

185 559,00
31 316,97
42 772,11
649 203,12
76 844,20
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
913 500

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

974 284,13

106,65

Z rozpočtovaných celkových príjmov 913 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
974 284,13 EUR, čo predstavuje 106,65% plnenie. Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške
884 500, plnenie bolo vo výške 970 220,96 čo predstavuje 109,69 %.
Vo finančných operáciách boli zúčtované príjmy v celkovej výške 4063,17 EUR z toho
zábezpeka vo výške 1800,00 EUR a finančné prostriedky z min. rokov vo výške 2 263,17
EUR. Obec vo finančných operáciách rozpočtovala sumu 29 000 EUR, ktoré boli zúčtované
v RO ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce.
2.1 Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
894 400

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

970 220,96

109,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 894 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
970 220,96 EUR, čo predstavuje 109,69 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
341 000

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

379 498,49

111,29

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 341 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 379 498,49 EUR, čo predstavuje
plnenie na 111,29 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 784,10 EUR, čo
predstavuje plnenie na 107,12 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 978,31 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 725,23 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 80,56
EUR. K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.

Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Popl. za komun. odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočet
500 EUR
300 EUR
8 000 EUR

Plnenie
695,00 EUR
470,00 EUR
9 716,00 EUR

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
53 000

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

56 590,31

106,77
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Príjmy z prenájmu a služieb z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 53 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 56 590,31 EUR, čo je
106,77 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 54 694,31 EUR a ostatný príjem za poplatky a služby 1 896,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
900

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 046,46

116,27

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 900 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 046,46
EUR, čo predstavuje 116,27 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, cudzích príjmov a vrátky.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
472 300

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

512 993,41

108,62

Z rozpočtovaných grantov a transferov 472 300 EUR bol skutočný príjem vo výške 512 993,41
EUR čo predstavuje 108,62 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OÚ, odbor školstva, Prešov
OÚ, Kežmarok
OÚ, Kežmarok
OÚ, Kežmarok
OÚ, Kežmarok
Ministerstvo DVaRR SR Bratislava
OÚ, Prešov
DHZ, Bratislava
DHZ, Bratislava
ÚPSVaR, Kežmarok
ÚPSVaR, Kežmarok
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Spolu granty a transfery

Suma v EUR
459 899,80
3 243,18
18,00
257.73
526,86
33,74
71,85
30 000,00
3 000,00
788,85
11 153,40
4 000,00
512 993,41

Účel
PK - škola
PK – matrika
PK – register adries
PK – REGOB
Voľby
Transfer na úseku dopravy
Transfer na úseku ochr. prírody
DHZ– prístavba budovy
DHZ – zasahová odev, obuv
Hmotná núdza
§54 Cesta na trh práce
Transfer - parkovisko

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2.2 Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
0
0
V roku 2018 Obec Spišské Hanušovce nemala kapitálové príjmy.
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2.3 Príjmové finančné operácie:
Názov

Schválený rozpočet
na rok 2018 po
poslednej zmene
29 000
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2018

% plnenia

ZŠ s MŠ
29 000,00
100 %
Zábezpeka
1 800,00
Prostriedky z min.
2 263,17
rokov
Finančné operácie vo výške 29 000 EUR sú rozpočtované v obci a zúčtované sú v RO ZŠ s MŠ
Spišské Hanušovce vo výške 29 000,00 EUR.
Rozpis čerpania FO v roku 2018 za obec:
- prijatá zábezpeka vo výške 1800 EUR
- finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov 2 263,17 EUR
2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
8 500

Skutočnosť k 31.12.2018
11 411,27

% plnenia
134,25

ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce mala rozpočtované bežné príjmov 8 500 EUR. Skutočnosť k
31.12.2018 bola vo výške 11 411,27 EUR, čo predstavuje 134,25%.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s MŠ Spišské Hanušovce
11 411,27 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
293 000

Skutočnosť k 31.12.2018
259 648,08

% čerpania
88,62

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 293 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 259 648,08 EUR, čo predstavuje 88,62 % čerpanie.
3.1 Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
207 440

Skutočnosť k 31.12.2018

185 559,00

% čerpania

89,45

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 207 440 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
185 559,00 EUR, čo predstavuje 89,45 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 62 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
61 173,08 EUR, čo je 98,67 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
DHZ, VPP, aktivačných pracovníkov, knižnice a DHZ s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 18 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 20 362,17
EUR, čo je 108,31 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 105 690 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
83 415,82 EUR, čo je 78,92 % 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 12 950 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
11 484,29 EUR, čo predstavuje 88 68 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 8 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 123,64
EUR, čo predstavuje 114,05 % čerpanie.
3.2 Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
48 960

Skutočnosť k 31.12.2018
31 316,97

% čerpania
63,96

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 48 960 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 31 316,97 EUR, čo predstavuje 63,96% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba - parkoviska a mosta „ Za mostami “.
Z rozpočtovaných 40 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 21 168,43 EUR,
čo predstavuje 52,92 % čerpanie. Výška preinvestovanej sumy je evidovaná medzi
rozostavanými stavbami na účte 042.
b) Zhodnotenie soc. zariadení TJ
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 341,34 EUR. Výška
preinvestovanej sumy zaúčtovaná ako zhodnotenie majetku obce.
c)Prevádzkové stroje a zariadenia
Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 107,20 EUR .
Majetok v uvedenej výške bol zapísaný do majetku obce.
d) Projektová dokumentácia - 1 700,00 EUR- nedokončené investície.
3.3 Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
36 600

Skutočnosť k 31.12.2018
42 772,11
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 36 600 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 celkom 42 772,11 EUR čo predstavuje 116,86 %. V sume 39 323,72 EUR bolo
v roku 2018 splatenie istiny a 3 448,39 EUR bolo čerpané na vrátenie zábezpeky nájomníkom.
3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
629 000

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR
649 203,12

% čerpania
103,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 629 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 649 203,12 EUR, čo predstavuje 103,21% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s MŠ
595 362,10 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
981 632,23

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

970 220,96

bežné príjmy RO

11 411,27

908 851,20

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

185 559,00

bežné výdavky RO

649 203,12

+146 870,11
0,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

0,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

31 316,97

kapitálové výdavky RO

0,00

-31 316,97
+31 316,97
-31 830,75
+83722,39

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

5 144,80

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

38 974,78

-

33 829,98
924 762,08
923 245,51
49 892,41

Vylúčenie z prebytku
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Upravené hospodárenie obce

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške + 146 870,11 €.
Výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok vo výške - 31 316,97 €, ktorý bol vykrytý z prebytku
bežného rozpočtu.
V rámci finančných operácií bol dosiahnutý schodok vo výške – 38 708,94 €. Tento schodok bol
vykrytý z prebytku bežného rozpočtu.
Prebytok hospodárenia rozpočtu obce medzi BP+ KP a BV+ KV tvorí sumu vo výške 115 553,14 €.
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách. Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
možné použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu, na odstránenie havarijného stavu majetku obce
a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom finančných operácií.
Z uvedeného prebytku sa vylučujú finančné prostriedky, ktoré nie sú predmetom tvorby rezervného
fondu.

Prebytok rozpočtu v sume 115 553,14 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
- vysporiadanie schodku finančných operácii
- 38 708,94 EUR
- nevyčerpané dotácie zo ŠR DHZ
- 30 000,00 EUR
- nevyčerpané finan. prostriedky školy
- 1 830,75 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 45 013,45 EUR.

4 Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
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 – RK451 717002
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
2 840,29
45 013,45

2 263,17

45 590,57

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Tvorba fondu je vo výške 1,5 % z miezd a čerpanie SF v roku 2018 bolo použité na stravovanie
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018

Suma v EUR
459,57
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Prírastky - povinný prídel - %
- povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravné lístky
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

780,18
707,60

532,15

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v znení neskorších predpisov. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné
zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky,
údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu a revízie zariadení
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
9 635,24
3 241,20
4 964,08

7 912,36

5 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2018 v EUR
2 106 434,25
1 919 777,07

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 068 732 ,04
1 961 263,10

1 822 629,94
97 147,13
186 035,20

1 864 115,97
97 147,13
106 964,19

4 290,71

6 120,63

8 900,69
172 843,80

6 248,80
94 594,76

621,98
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PASÍVA

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2018 v EUR
2 106 434,25
743 525,45

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 068 732,04
656 716,64

743 525,45
961 984,88

656 716,64
996 440,72

1 350,00
30 715,41
919 596,00
10 323,47

1 300,00
26 769,62
960 495,53
7 875,57

400 923,92

415 574,68

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho po lehote
splatnosti

1 869,50
2 947,90
3 718,07
1 425,71

1 869,50
2 947,90
3 718,07
1 425,71

362,29
10 323,47

362,29
10 323,47

0,00

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

0

0

0

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

0

Rok
splatnosti

r. 2020

Obec v roku 2018 neeviduje žiaden úver. V dlhodobých záväzkoch eviduje úver ŠFRB, ktorý
bol čerpaný na výstavbu nájomných bytov v bytových domoch č. 13 a 251.
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 znení neskorších predpisov,
môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
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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 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

970 220,96
11 411,27

985 695,40

873 733,11

873 733,11
873 733,11

873 733,11
0

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

873 733,11

913 056,83

100,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách
bola splnená, t.j. obec nemá dlh vyšší ako 60% z bežných príjmov obce.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
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Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2015 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-

DHZ Spišské Hanušovce
TJ Spišské Hanušovce
Spolu

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 000,00
3 000,00
6 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

3 000,00
3 000,00
6 000,00

0
0
0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.3/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká a nemá náklady a výnosy zo živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) rozpočtom iných obcí
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 právnickým osobám- rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Rozpočtová organizácia

ZŠs MŠ Sp. Hanušovce OK

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

158 325,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

158 198,06
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - ŠR
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce PK

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

459 899,80

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

458 069,05

1 830,75

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OÚ Kežmarok
ÚPSVaR KK
DHZ BA
OÚ PO

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

Matrika, Reg. adries, Živ. prostr.
VPP – zamestnanie
Špeciálna obuv a odev
Prenesené kompetencie - škola

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

41 715,21
11 153,40
3 000,00
459 899,80

11 715,21
10038,06
3 000,00
458 069,05

30 000,00
1 115,34
0
1 830,75

-5-

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

MsÚ Sp. Stará Ves - CVČ
Obec Lendak
MsÚ - SÚ Kežmarok
-

87,00
1 029,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

87,00
1 029,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0
0

pre Školský úrad Lendak boli zaslané finančné prostriedky vo výške 87 EUR
pre Spoločný stavebný úrad boli zaslané finančné prostriedky vo výške 1029 EUR na
základe ročného zúčtovania
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12. Návrh uznesenia:
-

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

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Spišské Hanušovce za rok 2018
a celoročné hospodárenie bez výhrad.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 45 013,45 €.
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