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Záverečný účet obce Vyškovce nad Ipľom 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 11.12.2017 uznesením č. 4/26/2017Z
Rozpočet bol Obecným zastupiteľstvom zmenený a vložený do RIS SAM trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.4.208 uznesením č. 4/30/2018/Z
- druhá zmena schválená dňa 28.8.2018 uznesením č. 8/35/2018-d/Z
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 6/2/2018-1/Z

Rozpočet obce k 31.12.2018

339 000

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
534 242

339 000
0
0
339 000

376 563
148 958
8 721
527 148

313 186
25 814
0
0

343 340
183 808
0
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Nakoľko Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom, t.j. rozpočet bol schválený na podpoložky, zostava skutočne
dosiahnutého príjmu z rozpočtu tvorí prílohu Záverečného účtu.
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
534 242

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

526 983,65

98,64

Z rozpočtovaných celkových príjmov 534 242 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
526 983,65 EUR, čo predstavuje 98,64% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
376 573

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

369 332,88

98,08

Z rozpočtovaných bežných príjmov 375 573 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
369 332,88 EUR, čo predstavuje 98,08% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
245 104

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

237 777,93

97,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 198 150 EUR z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 198 162,51 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31 554 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 31 881,33 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,04 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27 670,39 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 187,56 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 23,38 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 55 163,82 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovanej sumy 400 EUR sa dosiahol skutočný príjem vo výške 416,02 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,00 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 129,38 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 15 000 EUR z poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad bol k 31.12.2018 skutočný príjem v sume 7 318,07 EUR, čo predstavuje plnenie
na 48,79 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a DSO
v sume 18 245,44 EUR.

b) nedaňové príjmy:
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Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
15 433

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

15 530,09

100,63

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 962 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 967,85 EUR, čo je
100,07 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 052 EUR
a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 915,85 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 305,10 EUR, čo je
100,22 % plnenie.
Pokuty a penále
Z rozpočtovaných 138 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 137,12 EUR, čo je 99,36
% plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného náhodného predaja a služieb
Sú náhodnými príjmami obce. Plnenie je dosiahnuté na tejto položke z poplatkov a služieb obce

Z rozpočtovaných 706 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 785,91 EUR, čo je 111,32
% plnenie.
Do tejto skupiny patria príjmy zo stravného a režijných nákladov školskej jedálni pri MŠ, ktoré sú vedené
na samostatnom účte a čerpajú sa na úhradu faktúr za potraviny. Z rozpočtovanej sumy 4 057 EUR dosiahol
sa príjem za stravu a réžiu v ŠJ vo výške 4 061,83, t.j.100,12 %

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
4 315

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4 314,53

99,99

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 315 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 314,53
EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek a zo zúčtovanie so ZP za rok 2017.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 111 711 EUR bol skutočný príjem vo výške 111 710,33
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
OÚ - odb. školstva
OÚ - odb. školstva
OÚ - odb. školstva
UPSVR
UPSVR
Min. dopravy, výstavby a RR SR

Suma v EUR
2 019,92
62 575,00
666,00
50,00
514,60
2 198,40
751,47

Účel
transfer na

bežný
matričnú
činnosť
bežný transfer na školu
bežný transfer na vzdelávacie
poukazy
bežný transfer na učebnice pre
žiakov ZŠ
bežný transfer na školské potreby
bežný transfer na stravu
bežný
transfer
na
úsek
stavebníctva
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OÚ-odb.starost. o živ. prostr.

64,58

Ministerstvo vnútra SR

223,41

Ministerstvo vnútra SR
Min. dopravy, výstavby a RR SR
OÚ - odb. školstva
Ministerstvo vnútra SR
OÚ - odb. školstva

OÚ - odb. školstva
Grant od spoločnosti Grep
Grant ....
Spolu

29,25
880,00
526,86
1 900,00

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Fond sociálneho rozvoja
UPSVR

21,20

3 000,00
19 667,83
11 735,41
300,00
1 831,40
2 755,00
111 710,33

bežný transfer na úsek životného
prostredia
bežný transfer na úsek evidencie
obyvateľstva
bežný transfer na register adries
bežný transfer na úsek cestnej
dopravy
bežný transfer na materskú školu
bežný transfer na voľby
bežný transfer pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia
bežný transfer pre hasičov
bežný transfer na terénnu sociálnu
prácu v obci
bežný transfer na rodinné
prídavky
bežný transfer na školu v prírode
Verejné osvetlenie
Vodné rodinné dni

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
148 958

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

148 957,42

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 148 958 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
148 957,42 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 148 958 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 148 957,42 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. Príjem transferu zo ŠR činil 102 983,23 EUR a z transferu od
medzinárodnej organizácie v sume 45 974,19 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Bethlen Gábor Alap (MR)

Suma v EUR
Účel
102 983,23 Splašková kanalizácia
45 974,19 Rekonštrukcia MŠ

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
8 721

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

8 693,35

99,68
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 8 721 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 8 693,35 EUR, čo predstavuje 99,68 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za
Nakoľko Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom, t.j. rozpočet bol schválený na podpoložky, zostava skutočne
dosiahnutého príjmu z rozpočtu tvorí prílohu Záverečného účtu.
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
527 148

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

526 983,65

99,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 527 148 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
526 983,65 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
po poslednej zmene
343 340

Skutočnosť k 31.12.2018
343 176,32

% čerpania
99,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 343 340 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
343 176,32 EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 162 918 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
162 914,47 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, terénnych sociálnych pracovníkov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 56 044 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 56 041,27
EUR, čo je 99,99 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 111 880 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
111 724,89 EUR, čo je 99,86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 12 498 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 12 495,69
EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
183 808

Skutočnosť k 31.12.2018
183 807,33

% čerpania
100,00
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 183 808 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 183 807,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácie prvej etapy splaškovej kanalizácie v obci
Z rozpočtovaných 113 584 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 113 583,40 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie, z toho vypracovanie projektovej dokumentácie na tento účel
činilo 5 180 EUR z rozpočtovaných 5 180 EUR, t.j. 100% plnenie.
b) Rekonštrukcia budovy MŠ a obstaranie detského parku v MŠ
Z rozpočtovaných 46 576 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 46 576 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Obstaranie rodinného domu súp. č. 163
Z rozpočtovaných 2 698 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 698,03 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
d) Obstaranie záhradného traktora a detského ihriska v parku
Z rozpočtovaných 6 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 499,90 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
e) Verejné osvetlenie v obci
Z rozpočtovaných 9 300 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9 300 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
f) Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)
PD na Hasičskú zbrojnicu vo výške 1 850,- EUR,
PD na Komunitné centrum vo výške 3 300,- EUR.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na po
poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0

Obec v roku 2018 nerozpočtovala ani nečerpala výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
369 332,88
369 332,88

343 176,32
343 176,32

26 156,56
148 957,42
148 957,42

183 807,33
183 807,33

-8 693,35

-8 693,35
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Vylúčenie z prebytku

0,00
-8 693,35

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

8 693,35

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

8 693,35
526 983,65
526 983,65
0,00
0,00
0

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 8 693,35 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu 5 420,17 EUR
- z finančných operácií 3 273,18 EUR (zo zostatku FP na BÚ)
Zostatok finančných operácií v sume 8 693,35 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 8 693,35

EUR

Na základe uvedených skutočností sa Rezervný fond netvorí.

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.7/35/2018
zo dňa 28.8.2018
obstaranie splaškovej kanalizácie (spoluúčasť)
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
7 132,36
2 277,51

5 420,17

3,50
3 986,20

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond

Suma v EUR
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ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

2 386,12
1 639,00

1 573,50
2

451,62

6.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

ZS k 1.1.2018 v EUR
986 902,84
851 147,56

KZ k 31.12.2018 v EUR
1 107 739,61
987 752,74

2 340,00
711 251,96
137 555,60
133 739,31

1 701,00
848 496,14
137 555,60
116 012,01

241,37
0
156,44
83 240,52
50 100,98
0
0
2 015,97

208,97
0
229,14
74 139,18
41 434,72
0
0
3 974,86

ZS k 1.1.2018 v EUR
986 902,84
567 460,70

KZ k 31.12.2018 v EUR
1 107 739,61
567 311,53

0
0
567 460,70
21 109,08

0
0
567 311,53
24 486,77

576,00
0
2 917,56
17 615,52
0
398 333,06

660,00
0
3 162,56
20 664,21
0
515 941,31

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
10

Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom k
31.12.2018 v EUR

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

z toho v lehote
splatnosti

2 958,27
10 118,31
6 076,64
1 398,19
0
0
0
27,09
85,71
20 664,21

z toho po lehote
splatnosti

2 958,27
10 118,31
6 076,64
1 398,19
0
0
0
27,09
85,71
20 664,21

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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 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

TJ Družstevník Vyškovce nad Ipľom
Sportový klub Strongman Vyškovce nad
Ipľom
Csemadok – Maďarský spoločenský a
kultúrny zväz na Slovensku, základnú
organizáciu

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

3 610
1 000

3 610
1 000

0
0

1 150

1 150

0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonávala v roku 2018 podnikateľskú činnosť.

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
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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
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ani obchodnej spoločnosti.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo
vnútra SR
OÚ
odb.
školstva
OÚ
odb.
školstva
OÚ
odb.
školstva
UPSVR
UPSVR
Min. dopravy,
výstavby a RR
SR
OÚ-odb.starost.
o živ. prostr.
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Min. dopravy,
výstavby a RR
SR
OÚ
odb.
školstva
Ministerstvo
vnútra SR
OÚ
odb.
školstva
Dobrovoľná
požiarna
ochrana SR
Fond sociálneho
rozvoja
UPSVR
OÚ
odb.
školstva

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

bežný transfer na matričnú činnosť
bežný transfer na školu
bežný transfer na vzdelávacie
poukazy
bežný transfer na učebnice pre
žiakov ZŠ
bežný transfer na školské potreby
bežný transfer na stravu
bežný transfer na úsek stavebníctva
bežný transfer na úsek životného
prostredia
bežný transfer na úsek evidencie
obyvateľstva
bežný transfer na register adries
bežný transfer na úsek cestnej
dopravy
bežný transfer na materskú školu
bežný transfer na voľby
bežný transfer pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia
bežný transfer pre hasičov
bežný transfer na terénnu sociálnu
prácu v obci
bežný transfer na rodinné prídavky
bežný transfer na školu v prírode

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

2 019,92

2 019,92

62 575,00

62 575,00

666,00

666,00

50,00

50,00

514,60
2 198,40

514,60
2 198,40

751,47

751,47

64,58

64,58

223,41

223,41

21,20

21,20

29,25

29,25

880,00

880,00

526,86

526,86

1 900,00

1 900,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3 000,00

3 000,00

19 667,831

19 667,83

11 735,41

11 735,41

300,00

300,00

0
0
0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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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-

Environmentálny Realizácia prvej etapy splaškovej
fond
kanalizácie

102 983,23

102 983,23

0

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

Obec

Spoločný
Šahy

obecný

úrad

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 544,40

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 544,40

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 nemala zúčtovací vzťah voči rozpočtu VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
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