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Záverečný účet Obce ĽUBOTICE za rok 2017.
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2017 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. 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 12.12.2016 uznesením
č. 3/11/2016
Zmeny rozpočtu:
RO č. 1/2017 schválené starostom obce 12.2.2017
RO č. 2/2017 schválené starostom obce 30.6.2017
RO č. 3/2017 schválené starostom obce 04.9.2017
RO č. 4/2017 schválené OcZ uznesením č. 2/8/2017 09.10.2017
RO č. 5/2017 schválené starostom obce 15.12.2017
RO č. 6/2017 schválené starostom obce 29.12.2017
Rozpočet obce k 31.12.2017
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách
3 471 914,77

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.

3 225 500

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.

3 225 500

3 471 914,77

1 115 170
710 857
77 528
1 321 945

1 150 870
755 357
77 528
1 488 159,77

2 676 500
500 000
49 600

2 941 645
6 800
473 869,77
49 600
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
1) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
2 941 645

Skutočnosť k 31.12.2017
2 989 693,36

% plnenia
101,63

2) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
1 710 660

Skutočnosť k 31.12.2017
1 791 872,23

% plnenia
104

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 300 000,- € z výnosu dane z príjmov fyzických
osôb boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 337 937,48 €, čo predstavuje
plnenie na 102,92%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 343 861,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 354 138,87 €, čo je
102,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 069,61 €, dane zo stavieb boli v
sume 328 401,27 € a dane z bytov boli v sume 1 667,99 €.
Za rozpočtový rok bolo bola uhradená daň z nehnuteľností vo výške 354 138,87 €,
z toho nedoplatky minulých rokov 9 416,12 €.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 20 856,99 €.
Daň za psa - 1 545,08 €
Daň za ubytovanie – 307,24 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 4 844,05 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
101 345

Skutočnosť k 31.12.2017
109 689,93

% plnenia
108

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 41 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 51 852,46 €, čo je
124,95 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 30 522,42 € a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 21 330,04 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky: z rozpočtovaných 43 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v
sume 43 505,75 €, čo je 101,18 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčenie dokladov, osvedčenie
podpisov, vydanie rybárskych lístkov, potvrdenie o trvalom pobyte a pod..
Príjmy z predaja tovarov a služieb tvoria príjmy za predaj smetných nádob, kopírovanie, za
vydanie potvrdení, stravné - denný stacionár.
c) úroky – príjem bol vo výške 2 068,21 €
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d) iné nedaňové príjmy
iné nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 14 845,- € skutočné plnenie bolo vo výške
12 263,51 € čo je 82,61 %. Ide o príjem z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
a z úhrad za energie od nájomníkov nebytových priestorov a za úhradu nedoplatku prepravy
zamestnancov fy HINRICHS.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Okresný úrad
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Prešov
ÚPSVaR Prešov
Okresný úrad
ÚPSVaR Prešov
Okresný úrad

9.
MPSVaR
10. Ministerstvo financií

1 553,14
1 024 882,1 263,20
1 534,82
298,80
4 571,3 257,10
302,78
66 240,13 500,-

voľby
školstvo
evidencia obyvateľstva + register adries
stravné pre deti v HN
školské potreby pre deti v HN
MŠ – 5- ročné
zamestnanosť
na životné prostredie
na financovanie sociálnych služieb
obnova náterov stožiarov VO

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok dotácie
na dopravu vo výške 966,75 na prenesený výkon bol použitý do konca marca 2018.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
6 800

Skutočnosť k 31.12.2017
3 160

% plnenia
46,47

a) Príjem z predaja pozemkov :
v roku 2017 bol príjem za pozemky vo výške 3 160,- € .
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
473 869,77

Skutočnosť k 31.12.2017
467 080,53

% plnenia
98

Z rozpočtovaných finančných príjmov 473 869,77 € bol skutočný príjem k 31.12.2017
467 080,53 € . V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 55 143,27 €
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. V roku 2017 bol použitý rezervný fond vo výške
411 937,26 €.
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6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2017
49 600

Skutočnosť k 31.12.2017
61 205,80

% plnenia
123

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
48 526,33
Materská škola
12 679,47
Príjem je bez úhrady za stravu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
1 906 227

Skutočnosť k 31.12.2017
1 795 497,75

% plnenia
94

Skutočnosť k 31.12.2017
1 072 553,51

% plnenia
93

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
1 150 870

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozpočtové záležitostí
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Náboženské a iné spoloč. služby
Nižšie sekundárne vzdelávanie
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Sociálna pomoc občanom
Spolu

Rozpočet
389 445,11 000,2 000,7 050,104 000,131 400,10 000,76 000,56 665,24 600,9 000,70,246 400,83 240,1 150 870,-

Skutočnosť
366 112,21
8 732,97
1 553,14
6 607,71
97 650,61
130 708,58
6 289,37
69 217,29
55 352,72
22 385,84
9 000,70,62
222 400
76 472,45
1 072 553,51

% plnenia
94,01
79,39
77,66
93,73
93,89
99,47
62,89
91,08
97,68
91,00
100,00
100,89
90,26
91,87
93,20
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VÝKONNÉ A ZÁKONODÁRNE ORGÁNY
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania
- patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov OcÚ. Z rozpočtovaných 109 905,- eur bolo skutočne čerpaných 106 693,07 eur.
Poistné a príspevok do poisťovní – z rozpočtovaných 47 980,- eur bolo skutočne čerpaných
45 141,14 eur. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a poslancov za
zamestnávateľa.
Mzdové prostriedky vo výške 3 107,85 eur boli poskytnuté zo ŠR a ÚPSVaR.
Tovary a služby – z rozpočtovaných 217 260,- eur bolo skutočne čerpaných 200 944,19 eur.
Ide tu o výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, poštovné, materiál, dopravné, údržba
budov, reprezentačné, stravovanie zamestnancov, odmeny poslancov a osôb pracujúcich na
základe dohôd, prídel do SF a nájomné. Za odber elektrickej energie a zemného plynu sa
uhradilo 15 804,90 €. Všeobecný materiál bol zakúpený vo výške 7 059,12 € (kancelárske
a hygienické potreby, drobný materiál), bolo zakúpené programové vybavenie Microsoft
office, aktualizovaný antivírový program, program ASPI v celkovej hodnote 3 828,90 €
Najväčšie čerpanie má položka všeobecné služby 55 488,13 € – voda z povrchového odtoku,
tlač Spravodaja, odborné poradenstvo , revízie. Za špeciálne služby sme uhradili 37 190,66 €
- ide o právne služby, audit, geometrické zamerania, energetický audit , vypracovanie žiadosti
o NFP na projekt – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a MŠ.
Bežné transféry – z rozpočtovaných 14 300,- eur bolo skutočne čerpané 13 333,81 eur. Tu sú
zahrnuté členské príspevky a úhrada za spoločnú úradovňu.
FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTÍ
Z rozpočtovaných 11 000,- eur bolo vyčerpaných 8 732,97 eur. Medzi významné položky tu
patrí - splácanie úrokov z úverov , pôžičky a poplatky banke.
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ
Tu sú zahrnuté výdavky na voľby do VÚC. Finančné prostriedky sme dostali zo ŠR.
OCHRANA PRED POŽIARMI
Z rozpočtovaných 7 050,- eur bolo čerpaných 6 607,71 eur. Sú tu zahrnuté výdavky na nákup
materiálu pre DHZ , dotácia pre DHZ a výdavky za služby PO a BOZP.
CESTNÁ DOPRAVA
Z rozpočtovaných 104 000,- eur bolo skutočne čerpaných 97 650,61 eur .
Tu sú zahrnuté výdavky na údržbu a opravy ciest, za služby vo verejnom záujme, zimnú
údržbu ciest a posypový materiál. Za služby vo verejnom záujme sme uhradili 66 959,11 eur.
NAKLADANIE S ODPADMI
Z rozpočtovaných 131 400,- eur bolo skutočne čerpaných 130 708,58 eur . Tu sú zahrnuté
výdavky na zber, separovanie a zneškodnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu
a nákup smetných nádob na komunálny a separovaný odpad.
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ROZVOJ OBCE
Z rozpočtovaných 10 000,- eur bolo skutočne čerpaných 6 289,37 eur. Sú tu zahrnuté
výdavky na čistenie a kosenie verejného priestranstva, nákup chemikálií na burinu a palivo.
VEREJNÉ OSVETLENIE
Z rozpočtovaných 76 000,- eur bolo čerpaných 69 217,29 eur . Tu sú zahrnuté výdavky na
verejné osvetlenie vo výške 32 581,35 eur a na materiál, opravy a údržbu verejného
osvetlenia vo výške 36 635,94 eur z toho 13 500,- eur sme dostali dotáciu z MF SR na obnovu
náterov stožiarov VO.
REKREAČNÉ SLUŽBY A ŠPORT
Z rozpočtovaných 56 665 ,- eur bolo skutočne čerpaných 55 352,72 eur.
Z toho výdavky na mzdu vo výške 13 737,73 a odvody 4 892,82 eur.
Tovary a služby - 13 722,17 eur ( energie, materiál údržba ŠA)
bežné transféry – 23 000,- eur (dotácia pre TJ SOKOL).
Mzda vo výške 547,55 eur bola preplatená cez ÚPSVaR Prešov.
KULTÚRNE SLUŽBY
z rozpočtovaných 24 600,- eur bolo skutočne použitých 22 385,84 eur .
Tu sú zahrnuté výdaje na ples, na oslavy CaM, oslavy jubilantov, Deň matiek, dotácie,
prepravné na výlety a nákup kníh pre knižnicu.
NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY
Z rozpočtovaných 9 000,- eur bolo použitých 9 000,- eur . Tu je zahrnutá dotácia pre cirkev
vo výške 9 000,- eur - dotácia bola použitá na detský tábor a na vybavenie priestorov pre
mládež.
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
Z rozpočtovaných 70 ,- eur bolo vyčerpaných 70,62 eur – príspevok na školu v prírode.
VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE
Z rozpočtovaných 246 400,- eur bolo vyčerpaných 222 400,- eur. Tu sú zahrnuté výdavky na
CVČ vo výške 2 800,- eur a dotácia pre základnú umeleckú školu vo výške 219 600,- eur.
Dotácie boli v roku 2017 v plnej výške zúčtované v obci. Výdavky na ZUŠ a CVČ sú
financované z rozpočtu obce z výnosu dane územnej samospráve, v ktorej sú výdavky na ZUŠ
a CVČ napočítané v zmysle zák. č. 668/2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM
Z rozpočtovaných 83 240,- eur bolo skutočne vyčerpaných 76 472,45 eur.
Tento oddiel zahŕňa výdavky na činnosť DS – Ľubotice, príspevky jednotlivcom a služby
OZ PSI .
Mzdy a odvody zamestnancov DS boli vyplatené vo výške 44 916,38 €. Pre potreby DS boli
zakúpené kresla v hodnote 4 317,- €. Za stravovanie klientov DS sa uhradila čiastka
16 732,08 € a za odborné poradenstvo a vypracovanie posudkov 2 265,- €. Ďalej pre potreby
DS bol zakúpený televízor, vysávač, mikrovlnná rúra, kancelárske a hygienické potreby
a kreatívne potreby.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
755 357

Skutočnosť k 31.12.2017
722 944,24

% plnenia
95,71

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nižšie sekundárne vzdelávanie
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Spolu

rozpočet
38 600
3 500
353 257
300 000
30 000
30 000
755 357

skutočnosť
35 128,55
3 500,00
328 916,24
301 941,79
24 669,46
28 788,20
722 944,24

% plnenia
91,01
100,00
93,11
100,65
82,23
95,96
95,71

Kapitálové výdavky boli vynaložené na :
a) Projektová dokumentácia – obec pripravila projektovú dokumentáciu v hodnote
17 672,- eur k projektom – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a MŠ
- Rekonštrukcia mosta ul. Šalgovická
- Úprava projektu IS ul. Šalgovická
- Vstup do obce
- Cyklistický chodník
- Križovatka ulíc Makarenkova a Nižňanská
- Rozšírenie vodovodu ul. Prešovská
b) Pre potreby obce bola v roku 2017 zakúpená traktorová kosačka a služobný osobný
automobil spolu v hodnote 20 499,- eur. c) Pre potreby DHZ Ľubotice bola zakúpená hasičská striekačka v hodnote 3 500,- eur.
d) Rekonštrukcia miestnych komunikácií - obec aj v roku 2017 pokračovala s opravou
a rozširovaním miestnych komunikácií. Celkové výdavky boli vo výške 328 916,24 €
z toho z rezervného fondu bolo použitých 154 495,47 €. Bola zrekonštruovaná ul. Jána
Kostru vo výške 79 124,65 €, rozšírila sa križovatka ul. Makarenkova a Nižňanská
a vybudovala sa zastávka MHD, predĺžila sa ul. Šalgovická a vybudovala sa ul.
Jarková.
e) Rozšírenie verejného osvetlenia - obec v roku 2017 rozšírila verejné osvetlenie
v hodnote 24 669,46 € a to na ul. Jarkovej, Medovkovej, Ergitálky a Predné Kamence
f) V roku v 2017 sa v základnej škole opravila strecha v hodnote 47 899,20 €, na ktorú
sme dostali dotáciu zo ŠR vo výške 44 500,- € a zateplila sa budova ZŠ celkovo
v hodnote 254 441,79 €. Na zateplenie ZŠ boli použité finančné prostriedky
z rezervného fondu.
g) Na ŠA sa zrekonštruovala tribúna a vymenil sa trávnik vo výške 28 788,20 €
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
77 528

Skutočnosť k 31.12.2017
77 528

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 77 528,- € na splácanie istiny z prijatých úverov a návratnej finančnej
výpomoci bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 77 528,- €

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočet na rok 2017
1 488 159,77
Z toho :
ZŠ 1 268 814,77
MŠ 219 345

Skutočnosť k 31.12.2017
1 483 845,54

% plnenia
99

1 259 792,84
224 052,70

99
102

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou tvoria predovšetkým výdavky na
financovanie škôl a školských zariadení. Prenesené kompetencie – t. j. výchovno-vyučovací
proces, ktorý sa vykonáva v ZŠ v Ľuboticiach je financovaný z prostriedkov štátneho
rozpočtu.
Výdavky ZŠ v roku 2017 boli vo výške 1 041 761,14 €.
Originálne kompetencie sú financované z rozpočtu obce z výnosu dane územnej samospráve,
v ktorej sú výdavky na originálne kompetencie napočítané v zmysle zák. č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Do originálnych kompetencií v rámci ZŠ v Ľuboticiach patrí – školský klub detí a školská
jedáleň.
Výdavky na ŠJ boli vo výške 113 062,76 €( bez úhrady za nákup potravín) a výdavky na ŠKD
104 968,94 €.
V rámci originálnych kompetencií bola financovaná aj MŠ Ľubotice.
Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ bola poskytnutá a vyčerpaná vo výške 4 571,- € .
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Základná škola
0,- €
Materská škola
0,- €

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

3 049 755,32
2 989 693,36
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bežné príjmy RO

60 061,96
2 556 399,05
1 072 553,51
1 483 845,54
493 356,27
3 160,-

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

3 160,-

kapitálové príjmy RO

-

Kapitálové výdavky spolu

722 944,24

z toho : kapitálové výdavky obce

722 944,24

kapitálové výdavky RO

-

Kapitálový rozpočet

-719 784,24
-226 427,97
1 829,80
-228 257,77

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

467 080,53 + 1143,84

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

77 528

390 696,37
3 521 139,69

VÝDAVKY SPOLU

3 356 871,29

Hospodárenie obce

164 268,40

Schodok rozpočtu v sume 226 427,97 € 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 v sume 1 829,80 bol v rozpočtovom roku
2017 vysporiadaný z finančných operácií.
Usporiadanie záverečného účtu :
A. Zdroje
Zostatok peňažných prostriedkov na BÚ

164 268,40

B. Kvantifikácia zostatku peňažných prostriedkov
Finančné zúčtovanie s predchádzajúcim rokom
- bežné prostriedky určené na prenesený výkon št. správy ZŠ v roku 2018

966,75

- účelové prostriedky - sociálne služby

863,05

Spolu
Zostatok bez účelových prostriedkov

1 829,80
162 438,60
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5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica.
Sociálny fond

Suma

ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,5

361,01
%

2 010,03

Úbytky - stravovanie

1 711,90

KZ k 31.12.2017

659,95

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Majetok spolu

7 038 868

7 159 720

Neobežný majetok spolu

6 050 785

6 469 385

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

1 850

5 655 698

6 072 448

Dlhodobý finančný majetok

395 087

395 087

Obežný majetok spolu

986 160

687 782

5 895

3 480

20 620

13 511

25 518

41 199

934 127

629 592

1 923

2 553

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
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 038 868

7 159 720

Vlastné imanie

5 521 868

5 675 828

5 521 868

5 675 828

470 126

467 216

Rezervy

28 844

28 844

Zúčtovanie medzi subjektami VS

55 143

1 927

361

666

47 080

174 609

338 698

261 170

1 046 874

1 016 676

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- bankám
226 170,- dodávateľom
151 788,48
- štátnemu rozpočtu
1 478,36
zamestnancom
10 532,56
- poisťovniam
6 436,46
- MF SR
35 000,-

P.
č.
1.
3.
4.

Výška prijatého
úveru
385 000
76 500
200 000

Výška
úroku
2,8
2,25
1,75

Zabezpečenie
úveru
Blankozmenka
blankozmenka
Záložné právo

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2017
199 265,r. 2022
26 905,r.2019
35 000,r.2024
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8. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia .

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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 právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia
Základná škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

221 863,63
215 828,50

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

221 772,21
215 733,91

91,42
94,59

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2009 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
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

TJ – bežné výdavky

23 000

23 000

0

Kelemešskí furmani

1 000

1 000

0

800

800

0

1 000

1 000

0

800

800

0

2 800

2 800

0

Záhradkári
DHZ Ľubotice
OZ Jednota dôchodcov
CVČ

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN
č. 4/2009 o dotáciách.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

účel

Stav k
31.12.2016

Voľby do NR

Poskytnutá v
roku 2017

Použitá v roku
2017

1 553,14

1 553,14

302,78

302,78

zamestnanosť

3 257,10

3 257,10

Evidencia obyvateľov

1 263,20

1 263,20

Na sociálne služby

66 240,-

Životné prostredie

Na 5 ročné
Na stravu
Na školské potreby

65 280,15 863,05

4 571,-

4 571,-

1 534,82

1 534,82

298,80

298,80
44 500,-

Riešenie havarijnej situácie

44 500,-

0,-

Školstvo

8 093,57

1 024 882,-

Zostatok
k 31.12.2017

1 032 008,52 967,05

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemala v roku 2017 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VÚC

V Ľuboticiach, dňa : 23. 5. 2018
Vypracovala: Ing. Mária Lokšová

Predkladá: MVDr. Štefan Krajči
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