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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 v roku 2018 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, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančný ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce Bežovce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.11.2017 uznesením č.
140/2018.
Zmeny rozpočtu:
R.O. č. 1/2018 zo dňa 31.01.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 154/2018 zo dňa 31.03.2018
R.O. č. 2/2018 zo dňa 28.02.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 170/2018 zo dňa 15.06.2018
R.O. č. 3/2018 zo dňa 10.03.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 170/2018 zo dňa 15.06.2018
R.O. č. 4/2018 zo dňa 31.03.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 170/2018 zo dňa 15.06.2018
R.O. č. 5/2018 zo dňa 30.04.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 170/2018 zo dňa 15.06.2018
R.O. č. 6/2018 zo dňa 31.05.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 186/2018 zo dňa 07.09.2018
R.O. č. 7/2018 zo dňa 15.06.2018 schválená úprava uznesením č. 186/2018 zo dňa 07.09.2018
R.O. č. 8/2018 zo dňa 29.06.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 186/2018 zo dňa 07.09.2018
R.O. č. 9/2018 zo dňa 31.07.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 186/2018 zo dňa 07.09.2018
R.O. č. 10/2018 zo dňa 31.07.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 186/2018 zo dňa 07.09.2018
R. O. č. 11/2018 zo dňa 31.08.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 186/2018 zo dňa 07.09.2018
R.O. č. 12/2018 zo dňa 07.09.2018 schválená úprava uznesením č. 186/2018 zo dňa 07.09.2018
R.O. č. 13/2018 zo dňa 28.09.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 12/2018 zo dňa 07.12.2018
R.O. č. 14/2018 zo dňa 31.10.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 12/2018 zo dňa 07.12.2018
R.O .č. 15/2018 zo dňa 30.11.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 12/2018 zo dňa 07.12.2018
R.O .č. 16/2018 zo dňa 07.12.2018 schválená úprava uznesením č. 12/2018 zo dňa 07.12.2018
R.O. č. 17/2018 zo dňa 31.12.2018 vzaté na vedomie uznesením č. 19/2018 zo dňa 01.03.2019
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Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom

765 000,00

1 484 953,00

739 455,00

899 656,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

317 537,00

Finančné príjmy

231 212,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou

25 545,00

36 548,00

765 000,00

1 469 798,00

235 955,00

297 057,00

Kapitálové výdavky

14 500,00

504 874,00

Finančné výdavky

12 000,00

102 155,00

502 545,00

565 712,00

0

15 155,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 484 953,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 478 918,06

99,59

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 484 953,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 478 918,06 EUR, čo predstavuje 99,59 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
936 204,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

930 181,91

99,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 936 204,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
930 181,91 EUR, čo predstavuje 99,35 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
353 727,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

348 441,23

98,51

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 296 421,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 296 420,73 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 47 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 45 098,64 EUR, čo
predstavuje plnenie na 94,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 662,40 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 307,63 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 128,61 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2.750,08 EUR.
Daň za psa 872,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 68,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 981,86
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
20 624,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

20 535,31

99,57

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12 222,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 221,10 EUR, čo
je 99,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 9 869,50 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 131,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 052,94 EUR, čo je
98,48 % plnenie.
c) Úroky z tuzemských úverov z rozpočtovaných 66,00 EUR bola skutočnosť 65,38 EUR čo je 99,06 %
d) Iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
3 205,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3 195,89

99,72

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 205,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 195,89 EUR, čo predstavuje 99,72 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
e) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 525 305,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 525 205,37
EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Obvodný úrad MI
Krajský školský úrad KE
Krajský školský úrad KE
Krajský školský úrad KE
Obvodný úrad MI
Obvodný úrad MI
ÚPSVaR Implement. agentúra BA
Ministerstvo školstva SR BA
ÚPSVaR Michalovce
Obvodný úrad MI
ÚPSVaR Michalovce
Obvodný úrad MI
ÚPSVaR Michalovce
Min. životného prostredia BA
ÚPSVaR Michalovce
Krajský školský úrad KE
Krajský školský úrad KE
Krajský školský úrad KE
Komunálna poisťovňa BA
Krajský školský úrad KE
MPC Michalovce
MV SR BA
Krajský školský úrad KE

Suma v EUR
828,72
4.500,00
1.264,00
10.080,00
19,60
3.243,18
23 519,75
353.533,00
4.403,25
327,36
1.178,60
231,76
3.919,12
136,71
53.808,69
6.440,00
2.861,00
3.392,00
450,00
20.120,00
26.434,63
1.400,00
3.114,00

Účel
Voľby do samosprávy obcí r.2019
ZŠ lyžiarsky kurz, škola v prírode
Pre MŠ – predškoláci
ZŠ – asistent učiteľa
Register adries
Na matričnú činnosť
Sociálna práca
Na prenesený výkon ŠS- ZŠ
Na stravu hmotná núdza
Na registratúru obyvateľstva
Na školské potreby
Na civilnú ochranu
Na dávku osobitného príjemcu RP
Dobývací priestor
Na regionálnu zamestnanosť
ZŠ na soc. znevyhod. a učebnice
ZŠ – dopravné
ZŠ – vzdelávacie poukazy
Na dožinkové slávnosti
Dot. na opravu strechy dielní ZŠ
Dotácia pre ZŠ
Dotácia pre dobrov. hasič. zbor
Dotácia na šport. potreby pre ZŠ

Granty a transfery boli účelovo určené a použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
317.537,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

317.535,69

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 317.537,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 317.535,69 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Obec nevykazuje príjem z predaja hmotného a nehmotného majetku.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 317.537,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 317.535,69 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie. V roku 2018 obec dostala dotáciu na rekonštrukciu obecnej
komunikácie medzi reformovaným a gréckokatolíckym kostolom. Práce sa majú realizovať v roku
2019. Pokračovala výstavba kanalizácie v obci, bolo prestavaných 170.000,00 € z dotácie
a 8.947,37 € z vlastných finančných prostriedkov obce. V roku 2018 sa uskutočnila rekonštrukcia
cesty Kumlaz vo výške 219.321,82 € kde bolo použitých z dotácie od PPA 79.297,78 €. Dotácia z
Ministerstva vnútra na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 27.937,91 € bola použitá na
rekonštrukciu sociálnych zariadení, dverí a podláh v hasičskej zbrojnici spolu s fin. prostriedkami
obce vo výške 30.548,33 €. Dotácia na výstavbu detského ihriska sa použije v roku 2019. V roku
2018 bola vykonaná rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvični ZŠ s MŠ Bežovce.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR BA
Environfond SR BA
PPA SR BA
Ministerstvo vnútra SR BA
Úrad vlády SR BA
Ministerstvo školstva SR BA

Suma v EUR
14.500,00
170.000,00
79.297,78
27.937,91
8.500,00
17.300,00

Účel
Rekonštrukcia obecných komunik.
Výstavba kanalizácie v obci
Rekonštrukcia cesty Kumlaz
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Výstavba detského ihriska pri MŠ
Rekonštr. elektrických rozvodov
v telocvični ZŠ s MŠ

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
231.212,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

231.200,46

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 231.212,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 231.200,46 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Zostatok prostriedkov z roku 2017 je 11.721,68 €. Na výstavbu cesty na ulici Kumlaz 119.321,82
€ z rezervného fondu a 100.000,00 € z úveru.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
36 548,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

36 000,00

98,50

Z rozpočtovaných bežných príjmov 36548,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
36000,00 EUR, čo predstavuje 98,50 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
12 550,17 EUR
Materská škola
276,50 EUR
Školský klub detí
440,00 EUR
Školská jedáleň
22 733,33 EUR
Príjmy ZŠ tvoria príjmy z prenájmu telocvične vo výške 760,00 € a vrátky z ročného zúčtovania
ZP v sume 1446,85 € a úroky 51,36 €, príjem za zber starého papiera 253,90 € a refundácia miezd
a odvodov projektu ÚPSVaR vo výške 10038,06 €, . Príjmami MŠ sú rodičovské poplatky vo
výške 276,50 € , príjmy ŠKD tvoria rodičovské poplatky v sume 440,00 € a príjmami ŠJ je réžia
vo výške 6147,98 € a príjem zo stravného 16585,35 €.

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00
EUR, čo predstavuje 0% plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
Materská škola
0,00 EUR
Školský klub detí
0,00 EUR
Školská jedáleň
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
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Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
904.086,00

Skutočnosť k 31.12.2018
860.581,00

% čerpania
95,19

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 904.086,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 860.581,00 EUR, čo predstavuje 95,19 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
297.057,00

Skutočnosť k 31.12.2018

282.011,13

% čerpania

94,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 297.057,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 282.011,13 EUR, čo predstavuje 94,94 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 194.894,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
190.313.,15 EUR, čo je 97,88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, za
oddiel 0111: tarifné platy činili 59 215,77 €, osobné príplatky 6 211,98 €, odmeny 4 116,30 €.
Tarifný plat z dotácie pre matriku oddiel 0133 činil 1.812,95 €, 0160 – dotácia na voľby činil
80,16 € , tarifné platy aktivačných pracovníkov oddiel 0620 činili 15.485,89 € osobné príplatky
v sume 1 140,78 €, odmeny 711,42 €. Tarifné platy zamestnancov AČ uhradené z dotácií od
ÚPSVaR sú vo výške 30.720,04 €. Za pracovníkov sociálnej práce oddiel 1070 činili tarifné platy
14.070,77 €, osobné príplatky 4.042,73 € a odmeny 2 028,42 €. Z toho dotácia pre sociálnu prácu
vo výške 13.184,50 €.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 52.236,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
50.675,94 EUR, čo je 97,01 % čerpanie.
Najvyšší odvod poistného bol do sociálnej poisťovne za oddiel 0111 pracovníci OcÚ vo výške
18 814,04 €, za sociálnu prácu 5 065,72 €.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 93 289,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
83 425,44 EUR, čo je 89,43 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.
Najvýznamnejšie položky sú za spotrebované energie položka 632 v sume 15.798,79 € za
spotrebovanú elektrickú energiu /vrátane verejného osvetlenia 2 859,70 €/ a plyn /obecný úrad,
kultúrny dom a dom smútku/.
Na položke 633 materiál v sume 17 255,67 €. Obec prispela cez projekt pre ZŠ s MŠ športové
potreby 3.239,16 €. Pre DHZ Bežovce boli cez projekt zakúpené oblečenia, rukavice a iné
pomôcky vo výške 1.400,00 €. Ďalej boli zakúpené kancelárske potreby, náhradné diely do
kosačiek, pohonné hmoty oleje v sume 833,00 €. Nákup tonerov 462,04 €. Rodinné prídavky na
osobitného príjemcu 3.918,32 €. Na položke 634 spotrebované pohonné hmoty, servis a údržba
a poistenie vozidiel sa použilo 3 694,84 €. Na položke 635 sa na údržbu a opravy budov sa použila
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čiastka 2 871,82 €. Sú to úhrady za údržbu verejného osvetlenia čiastka 624,- €. Na opravy
a údržbu kopírovacích zariadení a tlačiarní 331,96 €. Opravy kosačiek 442,38 €. Údržbu softvéru
479,63 €. Za prenájom priestorov 600,00 €. Na položke 637 služby 42 667,26 €. Najvýznamnejšou
položkou je vývoz odpadu v sume 8 035,73 €. Za služby pri podávaní projektov 6.208,00 €, za
vypracovanie žiadosti k projektom 960,00 €. Ďalšie výdavky sú na program pre prístup do
programu kataster k daniam vo výške 850,00 €. Na položke 642 v sume 5.770,38 € sú výdavky na
členské príspevky ZMOS, RVC, Uh-Olšava a transfery neziskovým organizáciám v sume
1.642,33,- €. Dotácie neziskovým organizáciám 1.900,00 €. Spolufinancovanie projektu
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh Olšava vo výške 2.133,00 €.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 6 360,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5 770,38
€ EUR, čo predstavuje 90,73 % čerpanie. Medzi najvýznamnejšie položky patrí 642 na členské
príspevky za oddiel 0111 – výkonné a zákonodárne orgány v sume 1582,33 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2.100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 088,16
EUR, čo predstavuje 99,44 % čerpanie.
Výdavky boli hradené na splácanie úrokov z úveru.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
504.874,00

Skutočnosť k 31.12.2018
476.415,13

% čerpania
94,36

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 504.874,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 476.415,13 EUR, čo predstavuje 94,36 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba kanalizácie v obci Bežovce vo výške 178.947,37 €.
Z rozpočtovaných 178.948,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 178.947,37
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvični ZŠ s MŠ Bežovce vo výške 14.733,00 €
c) Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci 29.408,33 €
d) Rekonštrukcia cesty Kumlaz a výstavba cesty a parkoviska pri zdravotnom stredisku vo výške
244.366,49 €.
e) Rekonštrukcia obecného rozhlasu vo výške 9.959,94 €.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
102.155,00

Skutočnosť k 31.12.2018
102 154,74

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 102.155,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 102 154,74 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 101 998,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 101.977,78 EUR, čo predstavuje
100 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
565 712,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

560 232,68

99,03

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 565712,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 560232,68 EUR, čo predstavuje 99,03 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
444 533,28 EUR
Materská škola
49 794,21 EUR
Školský klub detí
16 523,42 EUR
Školská jedáleň
49 381,77 EUR
Výdavky ZŠ vo výške 444533,28 € tvoria:
610: 263584,58 €
620: 93603,71 €
630: 84187,70 €
640:
3157,29 €
- Osobné náklady tvoria tarifné platy /213884,05/, osobné príplatky /20837,04/, príplatky za
riadenie, triednictvo, príplatky začínajúcich pedagógov a kreditové príplatky /22689,04/ a odmeny
jubilejné, za plnenie pracovných úloh a vedenie záujmových útvarov /6174,45/
- Odvody na zdravotné poistenie / 26671,86/, na sociálne poistenie /66221,37/, na DDS /710,48 /.
- Prevádzkové náklady tvoria cestovné náhrady /699,45/, energie /13420,05/, voda /368,66/,
telekomunikačné služby, internet mobilný operátor /2725,83/ a poštovné služby /464,46/,
interiérové vybavenie /2062,72/, prevádzkové stroje a zariadenia /3535,12/, obstaranie výpočtovej
techniky a materiálu VT /926,44/, všeobecný materiál –údržbársky, čistiaci, školské pomôcky pre
žiakov HN, pre žiakov SZP /8087,89/, učebné pomôcky , knihy, časopisy, učebnice /4048,23/,
pracovné odevy /315,90/ školské ovocie šťava a pitný režim pre žiakov /269,42/, palivo do
kosačiek /167,47/, údržba strojov, zariadení, výpočtovej techniky a budov – odstránenie
havarijného stavu dielni /20805,60/, nájom xeroxu /797,38/, školenia, semináre, súťaže /1090,68/,
všeobecné služby, revízie, ostatné služby /7806,66/, náhrada cestovného /740,30/, refundácia za
uvádzajúceho učiteľa CPPPaP /366,93/ bankové poplatky /325,49/, stravovanie
zamestnancov/4549,96/, poistenie majetku a úrazové /1170,28/, tvorba SF /2683,88/, dohody
o PČ /1812,50/, strava a školské potreby pre žiakov v HN /4946,40/
- Dopravné žiakov /2827,28/ náhrada príjmu pri PN-ke /330,01/
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Výdavky MŠ vo výške 49794,21 € tvoria:
610: 30270,01 €
620: 10856,85 €
630: 7993,67 €
640: 673,68 €
-Osobné náklady tvoria tarifné platy /25246,71/, osobné príplatky /1441,63/, kreditové príplatky,
príplatky za zmennosť, riadenie /3286,18/ odmeny za plnenie úloh a vedenia záujmových útvarov
/295,49/
-Odvody do zdravotných poisťovní /3065,86/, sociálnej poisťovne /7601,75/, DDS /189,24/
-Prevádzkové náklady tvoria energie /3835,10/, voda /222,61/, telekomunikačné služby a mobilný
operátor /385,47/ a poštové služby /31,34/, inter. vybavenie /538,80/, prevádzkové stroje
a zariadenia /189,00/ všeobecný material kanc. a čistiaci /752,45/, učebné pomôcky , knihy,
časopisy /274,51/, pracovné odevy /202,05/, palivo do kosačky /20,00/ súťaže /49,00/, všeobecné
služby, revízie /603,47/, stravovanie zamestnancov /576,63/, tvorba SF /313,24/
- Náhrada príjmu pri PN-ke /673,68/
Výdavky ŠKD vo výške 16523,42 € tvoria:
610: 10315,16 €
620: 3717,52 €
630: 2357,95 €
640: 132,79 €
-Osobné náklady tvoria tarifné platy /9010,71/, osobné príplatky /364,53/, kreditové príplatky
/689,92/, odmeny za vedenie záujmových útvarov /250,00/
-Odvody do zdravotných poisťovní /1046,59/, sociálnej poisťovne /2591,25/, DDS /79,68/
-Prevádzkové náklady tvoria energie /533,34/, voda /34,16/, interiérové vybavenie /930,00/
všeobecný materiál /130,26/, učebné pomôcky , knihy a časopisy /330,38/, revízie /82,61/,
stravné zamestnancov /201,24/, poistenie /11,24/, tvorba SF /104,72/
- Náhrada príjmu pri PN-ke /132,79/
Výdavky ŠJ vo výške 49381,77 € tvoria:
610: 18533,81 €
620: 6276,66 €
630 24256,90 €
640: 314,40 €
-Osobné náklady tvoria tarifné platy /16674,55/, osobné príplatky /1711,16/, príplatky riadenie
/117,56/, odmeny za plnenie úloh /30,54/
-Odvody do zdravotných poisťovní /1590,43/, sociálnej poisťovne /4686,23/
-Prevádzkové náklady tvoria energie /2808,13/, cestovné náhrady /15,20/, voda /168,71/, poštové
/3,74/ a telekomunikačné služby /272,24/, palivo do kosačky /20,01/ prevádzkové vybavenie
/638,70/, všeobecný materiál – čistiace, kancl. /264,44/, údržba prístrojov a zariadení /1827,60/,
materiál VT /39,24/, pracovné odevy /202,05/ všeobecné služby /478,38/, stravovanie
zamestnanci / 753,12/, poistenie majetku / 33,76/ tvorba SF /202,80/, nákup potravín v ŠJ
/16528,78/
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- Náhrada príjmu počas PN-ky /314,40/
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
Materská škola
0,00 EUR
Školský klub detí
0,00 EUR
Školská jedáleň
0,00 EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

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
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
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930.181,91
894.181,91
36.000
842.243,81
282.011,13
560.232,68
+87.938,10
317.535,69
317.535,69
0
476.415,13
476.415,13
0
-158.879,44
-70.941,34
31.216,05
-102.157,39
231.200,46
102.154,74
+129.045,72
1.478.918,06
1.420.813,68
58.104,38

Vylúčenie z prebytku

31.216,05
Upravené hospodárenie obce

26.888,33

Komentár k výsledku hospodárenia:
Schodok rozpočtu v sume 70.941,34 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený čiže zvýšený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 31.216,05 EUR bol v rozpočtovom roku
2018 vysporiadaný :

-

z finančných operácií

102.157,39 EUR.

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4.213,28 EUR, a to na :
-

prenesený výkon v oblasti školstva v sume 3.244,98 EUR
stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 569,05 EUR
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v sume 66,40 EUR
cestovne pre žiakov v sume 332,85 EUR,

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 26.946,20 EUR, a to na :
- rekonštrukciu cestnej komunikácie v sume 14.500 EUR,
- výstavba detského ihriska pri MŠ Bežovce v sume 8.539,84 EUR,
- rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvični ZŠ s MŠ Bežovce v sume 3.906,36 EUR,
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 56,57 €.
Zostatok finančných operácií v sume 129.045,72 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 102.157,39 EUR
Zostatok finančných operácií 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 v sume 26.888,33 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 26.888,33 EUR .
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
26.888,33 EUR.
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5. 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 č. 160/2018 zo dňa 15.3.2018
Č. 180/2018 zo dňa 15.6.2018
obstaranie Rekonštrukcia cesty na ulici Kumlaz

Suma v EUR
87.071,56
56.046,67
0
1.412,72
119.321,82

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

0
0
25.209,13

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje smernica na tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie /stravné lístky/
- rekondičný pobyt
- poukážky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
145,61
1.377,26
0
618,40
572,20
160,00
0
172,27

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

ZS k 1.1.2018 v EUR
3 313 100,55
2 848 918,03

KZ k 31.12.2018 v EUR
3 661 936,17
3 280 817,20

6 572,00
2 647 222,02

5 084,00
3 080 609,19
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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

195 124,01
459 136,49

195 124,01
378 983,75

288,37
297 311,94
0
4 844,24
156 691,94
0
0
5 046,03

479,23
290 134,47
0
4 716,34
83 653,71
0
0
2 135,22

ZS k 1.1.2018 v EUR
3 313 100,55
870 044,15

KZ k 31.12.2018 v EUR
3 661 936,17
948 537,64

0

0

0

0

870 044,15
103 846,96

948 537,64
109 947,54

7 000,00
11 721,68
233,99
18 559,70
66 331,59
2 339 209,44

800,00
31 159,48
244,03
13 410,22
64 333,81
2 603 450,99

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

AKTÍVA

za rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Bežovce
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :

ZS k 1.1.2018 v EUR
367403,45
316755,94

KZ k 31.12.2018 v EUR
347784,56
347784,56

0

0

316 755,94
0
50 199,90

305411,47
0
41907,08

66,46
0

22,74
0

0

0

6,90
50 126,54
0

0
41884,34
0

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.

16

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0

0

447,61

466,01

P A S Í V A za rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Bežovce
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

ZS k 1.1.2018 v EUR
367403,45
-3668,28

KZ k 31.12.2018 v EUR
347784,56
-1441,08

0
0
-3668,28
348 186,81

0
0
-1441,08
333 259,23

0
297 311,94
1 144,39
52 656,14
6,90
19 952,36

0
290 134,47
1 246,43
41 878,33
0
15 966,41

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Za obec Bežovce
Druh záväzku

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

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

2 123,30
6 113,84
4 045,53
760,25
31 159,48
244,03
0
367,30
44 813,73

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2 123,30
6 113,84
4 045,53
760,25
31 159,48
244,03
0
367,30
44 813,73

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Za ZŠ s MŠ Bežovce
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- sociálnemu fondu

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

1840,43
22209,80
14541,11
3167,82
0
0
1246,43
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z toho v lehote
splatnosti

1840,43
22209,80
14541,11
3167,82
0
0
1246,43

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
0
0
0

- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

119,17
43124,76

119,17
43124,76

0
0

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Prima banka a.s.

Komunál
univerzálny
úver
Municipálny
úver -Eurofondy

Prima banka a.s

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

150 000,00

12 000,00

1 736,66

54 331,59

r. 2024

100 000,00

89 997,78

351,50

10 002,22

r. 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

Obec má schválený OZ Dexia Komunál univerzálny úver vo výške 150 000,00 €.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024 , splátky istiny sú raz ročne, splátky úrokov sú
mesačné.
V roku 2018 obec čerpala Municipálny úver – Eurofondy na rekonštrukciu miestnej komunikácie
v sume 100 000,- €. Išlo o preklenovací úver financovanie projektu z eurofondov.

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
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
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851 313,78
30 960,58
882 274,36
64 333,81
0
0
0
0
0
0

- 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

0
64 333,81
0
0
10 002,22
0
0
54 331,59

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

54 331,59

882 274,36

6,16 %

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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

851 313,78
30 960,58
882 274,36
498 720,32
0
0
498 720,32
383 554,04

0
12 000,00
0
0
2 088,16
0
0
14 088,16

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

14 088,16

383 554,04

3,67 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2017 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

Občianske združenie Zahrajhorka –

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

500 €

500 €

0

400 €

400 €

0

400 €

400 €

0

400 €

400 €

0

-4-

bežné výdavky – na vydanie CD 10.výročie
súboru
Základná organizácia slovenského zväzu
záhradkárov – bežné výdavky – projekt
Rozkvitnuté ulice a výstava Plody zeme
Slovenský zväz chovateľov Bežovce – bežné
výdavky – na konštrukciu stanu a vedľajšieho
zariadenia miestnej chovateľskej výstavy
Poľovnícke združenie
Uh Bežovce – bežné výdavky – nákup stavebného
materiálu na výstavbu stojanov pre zabezpečenie
chovateľskej výstavy trofejí

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Suma
poskytnutých

Finančné prostriedky

finančných
prostriedkov
v roku 2018
1

A. Bežné výdavky spolu
z toho:
1. Krajský školský úrad spolu
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *
2. Originálne kompetencie spolu
z toho: materská škola
školská jedáleň
školský klub detí
3. ÚPSVaR spolu
z toho: dotácia na podporu výchovy k:

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
k 31.12.2018

Rozdiel

Dátum

(stĺ.1-stĺp.2)
vratka nepoužitej
dotácie

vrátenia

2

3

4

110745,15

110171,85

573,30

91279,92
48253,71
27278,31
15747,90

91279,92
48253,71
27278,31
15747,90

0,00
0
0
0

19465,23

18891,93

573,30

2332,62

2332,62

0,00

stravovacím návykom dieťaťa

plneniu školských povinností dieťaťa
4. Ostatné dotácie spolu
z toho: bežné výdavky - havárie
bežné výdavky od zriaďovateľa
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finančných

Suma
skutočne
použitých
finančných

prostriedkov
v roku 2018

prostriedkov
k 31.12.2018

Suma poskytnutých

Finančné prostriedky

1

A. Bežné výdavky spolu
z toho:
1. Prenesené kompetencie
spolu
z toho:
a) normatívne výdavky
spolu
z toho: osobné náklady
prevádzkové náklady
b) nenormatívne výdavky
spolu
z toho: vzdelávacie poukazy
dopravné
učebnice
asistent učiteľa
lyžiarsky kurz
príspevok na žiakov
so SZP*
predškolská výchova
MŠ
havárie
2. Originálne kompetencie
spolu
z toho: školský klub
školská jedáleň
školské športové
stredisko
3. ÚPSVaR spolu
z toho: dotácia na podporu
výchovy k:
stravovacím návykom
dieťaťa

plneniu školských
povinností dieťaťa
4. Ostatné dotácie spolu
z toho: bežné výdavky havárie PK
bežné výdavky havárie OK

2

Rozdiel
(stĺ.1stĺp.2)
vratka
nepoužitej
dotácie
3
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vrátenia

4

437745,33

433532,05

4213,28

407907,61

404329,78

3577,83

360916,48
304288,67
56627,81

357671,50
304288,67
53382,83

3244,98
0,00
3244,98 31.12.2018

46991,13
3392,00
3160,13
40,00
10080,00
2535,00

46658,28
3392,00
2827,28
40,00
10080,00
2535,00

332,85
0,00
332,85 21.12.2018

6400,00

6400,00

1264,00
20120,00

1264,00
20120,00

5581,85

4946,40

635,45

4403,25

3834,20

569,05 21.12.2018

1178,60
24255,87

1112,20
24255,87

66,40 21.12.2018
0,00

24255,87

24255,87

0,00

0,00

0,00

0,00

bežné výdavky - MPC projekt
ŠOV

bežné výdavky projekt ŠOV /MPC/
B. Kapitálové výdavky
spolu
z toho: kapitálové výdavky havárie PK
kapitálové výdavky havárie OK
kapitálové výdavky od
zriaď. na PK
kapitálové výdavky od
zriaď. na OK

Dátum

Dotácie celkom ( A + B )

437745,33

433532,05

4213,28

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z. z.
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť

vratky RZZP príjmy z prenájmu,služ., zber
réžia ŠJ
rodičovské poplatky
Refundácie § 54 projekt
B. Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky - havárie
kapitálové výdavky od zriaďovateľa
Dotácie celkom ( A + B )

1446,85
1013,90
6147,98
716,50
7807,38

1446,85
1013,90
5574,68
716,50
7807,38

110745,15

110171,85

0,00
0,00
573,30 20.12.2018
0,00
0,00

573,30

*príspevok pre deti materských škôl zriaďovateľa, ktoré majú jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0
0
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
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-4-

Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

Obvodný

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Matrika – na bežné výdavky

3 243,18

3 243,18

828,72

828,72

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

0

úrad
Michalovce
Obvodný
úrad

Voľby do samosprávy obci v r. 2018
– na bežné výdavky

0

Michalovce
Obvodný

Hlásenie pobytu občanov – na bežné

úrad

výdavky a register adries

327,36

327,36

0

53 808,69

53 808,69

0

Michalovce
UPSVaR

Na regionálnu zamestnanosť

Michalovce

a aktivačné práce – bežné výdavky

Obvodný

Civilná ochrana – na bežné výdavky

231,76

231,76

0

UPSVaR

Dávka osobitného príjemcu rodinné

3 919,12

3 919,12

0

Michalovce

prídavky -

Krajský
školský úrad
KE
Krajský
školský úrad
KE
Obvodný

ZŠ – lyžiarsky kurz, škola v prírode

4.500,00

4.500,00

0

Pre MŠ – predškoláci

1 264,00

1 264,00

0

19,60

19,60

úrad
Michalovce

Bežné výdavky na register adries

0

úrad
Michalovce
Krajský
školský úrad
KE
MV SR –
Prezídium

Dotácia pre ZŠ - havárie

0
20 120,00

20 120,00

1.400,00

1.400,00

Dotácia pre dobrov. hasič. zbor
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0

hasičshého
záchranného
zboru MV
SR BA
MV SR –
Prezídium
hasičshého
záchranného
zboru BA
Krajský
školský úrad
KE
Krajský
školský úrad
KE
Ministerstvo
školstva SR
Krajský
školský úrad
KE
Krajský
školský úrad
KE
Krajský
školský úrad
KE
MPC
Michalovce
Ministerstvo
financií SR
Pôdohospodá
rska platobná
agentúra
Úrad vlády
SR
Ministerstvo
školstva SR
Min. PSVaR

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

27 937,91

27 937,91

0

Dotácia na elekt.rozvodov telocvična

17 300,00

17 300,00

0

ZŠ – asistent učiteľa

10 080,00

10 080,00

0

Na prenesený výkon ŠS- ZŠ

353 533,00

353 533,00

0

ZŠ na soc. znevyhod. a učebnice

6 400,00

6 400,00

0

ZŠ – dopravné

2 861,00

2 861,00

0

ZŠ – vzdelávacie poukazy

3 392,00

3 392,00

0

Dotácia pre ZŠ

26 434,63

26 434,63

0

Rekonštrukcia miestnej komunikácie
obce Bežovce - centrum
Rekonštrukciu a oprava cesty na ulici
Kumlaz

14 500,00

0

14 500,00

79 297,78

79 297,78

0

Dotácia na výstavbu detského ihriska
Pri MŠ
ZŠ – rekonštrukcia elektrických
rozvodov v telocvični
Sociálna práca – na bežné výdavky

8 500,00

0

8 500,00

17 300,00

13 393,64

3 906,36

23 519,75

23 519,75

0

Implementačn
á agentúra

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018
-325

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-2Environmentálny Kanalizácia – kapitálové

170 000,00

-4170 000,00

-50

výdavky

fond

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

-

Obec

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-20

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-30

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-4-

-40

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-

-4-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Programový rozpočet obec neuplatňuje na základe uznesenia OZ č. 162/2018 zo dňa 15.3.2018,
kedy boli schválené zásady hospodárenie s finančnými prostriedkami č. 1/2018 ako je uvedené
v § 3 ods. 10 týchto zásad: „ Obec Bežovce zostavuje viacročný rozpočet bez programovej
štruktúry. Z uvedeného dôvodu záverečný účet neobsahuje hodnotenie plnenia programov a ani
hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu.

13. Návrh uznesenia:
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1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce rok 2018 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 70.941,34
EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, upravený čiže zvýšený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných
predpisov v sume 31.216,05 EUR
-

z finančných operácií

102.157,39 EUR.

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4.213,28 EUR, a to na :
-

prenesený výkon v oblasti školstva v sume 3.244,98 EUR
stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 569,05 EUR
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v sume 66,40 EUR
cestovne pre žiakov v sume 332,85 EUR,

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 26.946,20 EUR, a to na :
- rekonštrukciu cestnej komunikácie v sume 14.500 EUR,
- výstavba detského ihriska pri MŠ Bežovce v sume 8.539,84 EUR,
- rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvični ZŠ s MŠ Bežovce v sume 3.906,36 EUR,
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 56,57 €.
Zostatok finančných operácií v sume 129.045,72 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 102.157,39 EUR
Zostatok finančných operácií 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 v sume 26.888,33 EUR, schvaľuje OZ použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 26.888,33 EUR .
Na základe uvedených skutočností schvaľuje OZ tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
26.888,33 EUR.

Prílohy záverečné účtu v počte: 2
- čerpanie rozpočtu za Obec Bežovce
- čerpanie rozpočtu za ZŠ s MŠ Bežovce
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