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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 
 

1. Rozpočet obce na rok 2017 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, vykrytý zostatkom 

finančných operácií. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016  uznesením č. 13/2016. 

Rozpočet bol zmenený nasledovne:  

- prvá  zmena  schválená dňa 28.6.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce RO1/2017 

- druhá zmena schválená dňa 29.9.2017 uznesením č. 8/2017 – RO2/2017 

- tretia zmena  schválená dňa 1.12.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce RO3,4/2017 

. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 209 628,80 210 615,48 

z toho :   

Bežné príjmy 188 528,80 201 015,48 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 21 100,00 9 600,00 

Výdavky celkom 209 628,80 210 615,48 

z toho :   

Bežné výdavky 174 528,80 192 025,48 

Kapitálové výdavky 25 500,00 8 990,00 

Finančné výdavky 9 600,00 9 600,00 

Rozpočet  obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

 
Upravený rozpočet  na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

210 615 48 216 124,33 102,62 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov po úprave rozpočtu 210 615,48 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2017 v sume 216 124,33 EUR, čo predstavuje  102,62 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Upravený rozpočet  na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

201 015,48 206 522,33 102,74 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov po úprave rozpočtu 201 015,48 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2017 v sume 206 522,33 EUR, čo predstavuje  102,74 % plnenie.  

 

1a) Bežné príjmy daňové: 

       Názov daňového príjmu 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 % plnenie 

110 – výnos dane z PFO - podielové 166 845,00 170 154,74 101,98 

120 - daň z nehnuteľností 12 205,00 12 362,68 101,29 

130 – dane za tovary a služby (daň za psa 

a poplatok za TKO) 5 788,00 6 000,13 103,66 

Spolu hlavná kapitola 100 184 838,00 188 517,55 101,99 

Komentár:  

Bežné daňové príjmy boli naplnené , výnos dane z PFO bol zvýšený oproti prognóze, mierne sa 

zvýšil aj výber poplatkov za TKO v obci a daň za psa. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky 

na daňových príjmoch. 

 

1b) Bežné príjmy nedaňové:  

  Názov nedaňového príjmu 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 % plnenie 

210 – príjmy z podnikania a vlastníctva  

          majetku (nájom) 795,00 934,00 117,48 

220 – administratívne a iné poplatky a platby 

(správne poplatky, predaj výrobkov, tovarov 

a služieb, školné MŠ) 6 287,00 5 620,16 89,39 

240 – Úroky z tuzemských vkladov.. 5,00 10,88 217,60 

290 – Iné nedaňové príjmy (dobropisy,  

          vratky, popl. z hazard. hier)  2 349,26  

Spolu hlavná kapitola 200 7 087,00 8 914,30 125,78 

Komentár:  

- príjmy z vlastníctva majetku – nájom boli mierne prekročené,  

- plnenie plánu príjmov za administratívne a iné poplatky bolo značne znížené z dôvodu 

plnenia príjmov za správne poplatky iba na 63,66 % - v roku 2017 nebola obnovená 

každoročná žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie výherných automatov 

a plánovaný správny poplatok vo výške 1 500,- € nebol zaplatený, 
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- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb a poplatky za školné činili 3 901,16 € a 

prekročili plánované príjmy v úhrne o 8,76 %, 

- úroky z vkladov boli viac ako 2- násobne prekročené, 

- nerozpočtované príjmy z dobropisov (energie 2016), vratiek (ročné zúčtovanie 

zdravotného poistenia 2016) a poplatky z odvodov hazardných hier činili 2 349,26 €. 

 

1c) Bežné príjmy – granty a transfery :  

 

  Názov príjmu 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 % plnenie 

granty a transfery mimo VS 1 200,00 1 200,00 100,00 

transfery VS 7 890,48  7 890,48 100,00 

Spolu: 9 090,48 9 08,48 100,00 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Nadácia SPP-  Nafta a.s.  1 000,00 BG - kultúrne a športové akcie 

2. Peter Ferenc, Krásnovce 200,00 BG - oslavy dňa obce 

3. Okresný úrad Michalovce 21,20 BT – PV ŠS register adries 

4. Okresný úrad Michalovce 206,25 BT – PV ŠS REGOB 

5. Okresný úrad Michalovce 1 048,80 BT -  voľby do KSK 

6. Okresný úrad Košice  1 033,00 BT – PV ŠS MŠ – predškoláci 

7. Okresný úrad Košice ŽP 50,00 BT – PV ŠS  ŽP 

8. MDCT SR 27,00 BT – PV ŠS CDaPK 

9. UPSVR Michalovce 5 304,23 BT – refundácia projektov APP 

10. Obec Šamudovce 200,00 BT – na prevádzkové náklady MŠ 

Komentár:  Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, 

nevyčerpané prostriedky boli vrátené do ŠR do 31.12.2017. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Upravený rozpočet  na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0,00 2,00 xx 

Komentár:  Obec mala v roku 2017 príjem za odpredaj časti pozemkov vo vlastníctve obce na 

základe kúpno-predajnej zmluvy s VVS a.s. Košice. Časti pozemkov boli odpredané z dôvodu 

osobitného zreteľa na základe schválenia OZ v Krásnovciach (vodovod, kanalizácia). 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Upravený rozpočet  na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

9 600,00 9 600,00 100,00 

Komentár: Obec v roku 2017 čerpala príjmové finančné operácie z rezervného fondu na splátku 

úveru vo výške 9 600,00 EUR.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 
 

Upravený rozpočet  na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

210 615,48 206 496,58 98,04 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po úprave vo výške 210 615,48 EUR bolo skutočne 

čerpané  k 31.12.2017 v sume 206 496,58 EUR, čo predstavuje  98,04 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Upravený rozpočet  na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

201 050,88 185 628,83 92,33 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 192 025,48 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 187 906,58 EUR, čo predstavuje  97,86 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Prehľad výdavkov bežného rozpočtu (hlavná kategória 600)  podľa funkčnej klasifikácie             

 Názov funkčnej klasifikácie 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 % plnenia 

0111 Obce – chod obecného úradu a obce 87 313,45 85 680,99 98,13 

0112 Finančná a rozpočt. oblasť – bankové  

         poplatky 253,00 315,19 124,58 

0160 všeobecné verejné služby –voľby,  

         REGOB, RA 1 048,80 1 048,80 100,00 

0170 transakcie verejného dlhu – úroky 1 050,00 1 009,42 96,13 

0320 bezpečnosť a ochrana pred požiarmi 320,00 319,20 99,75 

0412 výdavky na projekty aktívnej politiky  

         práce – PM pre nezamestnaných 6 069,73 5 977,79 98,49 

0443 výstavba – stavebný úrad 400,00 194,83 48,71 

0451 cestná doprava  777,00 530,50 68,27 

0510 nakladanie s odpadmi 7 315,00 7 088,73 96,91 

0540 ochrana prírody a krajiny 1 150,00 991,84 86,24 

0620 rozvoj obce – služby 5 362,50 5 282,81 98,51 

0640 verejné osvetlenie 1 640,00 1 623,66 99,00 

0810 rekreačné a športové služby 

         vrátane údržby a služieb (ihrisko) 4 690,00 4 687,00 99,94 

0820 ostat. kultúrne služby – akcie  5 700,00 5 665,86 99,40 

0830 vysielacie a vydavateľské - 

         verejný rozhlas a poplatky 445,00 444,22 99,82 

0840 obecný cintorín a DS 4 330,00 4 169,04 96,28 

09111 materská škola  50 126,00 49 159,71 98,07 

0950 centrá voľného času 200,00 186,00 93,00 

09601 školské stravovanie – jedáleň pri MŠ 13 475,00 13 296,72 98,68 

1020 ďalšie sociálne služby – dôchodcovia 250,00 129,10 51,64 
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Prehľad výdavkov bežného rozpočtu podľa schválených kategórií ekonomickej klasifikácie 

 Názov ekonomickej klasifikácie 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 % plnenia 

610 – mzdy, platy a ostatné osobné  

          vyrovnania 83 257,85 83 152,34 99,87 

620 – poistné a príspevky do poisťovní 32 993,51 32 415,41 98,25 

630 – tovary a služby 67 609,12 64 573,55 95,51 

640 -  bežné transfery (členské, príspevky, .. 7 115,00 6 755,86 94,95 

650 – splácanie úrokov 1 050,00 1 009,42 96,14 

Komentár:  
Obec kontrolovala rozpočtové výdavky v súlade s predpokladaným rozpočtom. Vzhľadom 

celkovú zadlženosť obce bolo čerpanie rozpočtových výdavkov podriadené kontrole zo strany 

vedenia obce. Výdavky boli čerpané hospodárne, účinne a účelne podľa potrieb chodu obce 

a starostlivosti o majetok obce.    

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - patria sem mzdové 

prostriedky  obecného úradu, materskej školy a školskej jedálne, zamestnanca v projekte aktívnej 

politiky práce.  

620 - Poistné a príspevok do poisťovní – patria sem poistné a príspevky vyplývajúce 

z pracovných zmlúv (610) a dohôd o vykonaní práce/pracovnej činnosti. 

630 - Tovary a služby – patria sem o prevádzkové výdavky všetkých stredísk a organizačných 

jednotiek obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba a opravy vrátane materiálu, poradenská činnosť, platby za vypracovanie projektov, 

špecializované služby (napr. geodetické, audítorské), nájomné za nájom a ostatné tovary 

a služby, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti, odmeny poslancov OZ. 

640 - Bežné transfery – patria sem, členské príspevky obce v organizáciách, príspevky na chod 

spoločného úradu (Michalovce, Vinné), príspevok na spoluúčasť v projekte biologicky 

rozložiteľného odpadu pre mikroregión, dotácia TJ Krásnovce (3 500,- €) 

650 - Splácanie úrokov – patria sem úroky z úverov 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Upravený rozpočet  na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

8 990,00                  8 990,00           100,00 

Komentár: Obec čerpala v roku 2017 tieto kapitálové výdavky: 

- Projektová dokumentácia výstavba a rekonštrukcia kultúrneho domu 5 570,00 EUR 

- Výstavba prístrešku k domu smútku          3 420,00 EUR 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Upravený rozpočet  na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

9 600,00                   9 600,00                100,00 

Komentár:Z rozpočtovaných 9 600,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2017 v sume 9 600,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy obce 206 522,33 

Bežné výdavky obce 187 906,58 

Bežný rozpočet - výsledok 18 615,75 

Kapitálové  príjmy obce 2,00 

Kapitálové  výdavky obce 8 990,00 

Kapitálový rozpočet – výsledok - 8 988,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 627,75 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmy z finančných operácií 9 600,00 

Výdavky z finančných operácií 9 600,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   216 124,33 

VÝDAVKY SPOLU 206 496,58 

Hospodárenie obce  9 627,75 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 9 627,75 

 

Prebytok rozpočtu v sume 9 627,75 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, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu                   9 627,75 EUR  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2017 vo výške 9 627,75 EUR.  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 21 117,94       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  2016 

17 060,27 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 9 600,00       

KZ k 31.12.2017 28 578,21 

Komentár: 

Stav samostatného bankového účtu rezervného fondu k 31.12.2017 je v súlade s vykázaním 

zostatku RF k 31.12.2017 uvedenom v tomto záverečnom účte výške 28 578, EUR. 
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Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 745,16   

Prírastky – prídel podľa KZ -   1,50    %                    1 122,38 

Úbytky   - príspevok na stravu (0,60 €) 

     príspevok na regeneráciu               

                        859,20 

     696,00 

KZ k 31.12.2017 312,34 

Komentár: 

Samostatný bankový účet sociálneho fondu k 31.12.2017 vykazuje zostatok vo výške 1 008,34 €, 

a to z dôvodu, že čerpané prostriedky rezervného fondu (príspevky na regeneráciu) vo výške 

696,00 € boli uhradené z rozpočtových prostriedkov obce a nedopatrením neboli ku koncu roka 

2017 refundované zo sociálneho fondu. Finančné prostriedky boli prevedené v mesiacu január 

2018. 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  

 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 468 375,27 456 446,45 

Neobežný majetok spolu 426 670,16 411 812,77 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 304 730,10 289 872,71 

Dlhodobý finančný majetok 121 940,06 121 940,06 

Obežný majetok spolu 41 456,16 44 217,50 

z toho :   

Zásoby 94,24 94,06 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 617,74 1 617,74 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  185,24 2 693,06 

Finančné účty  39 558,94 39 812,64 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  248,95 416,18 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 468 375,27 456 446,45 

Vlastné imanie  262 596,43 273 191,32 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  262 596,43 273 191,32 

Záväzky 48 172,62 37 392,46 

z toho :   

Rezervy  400,00 400,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 745,16 312,34 

Krátkodobé záväzky 2 045,46 1 298,12 

Bankové úvery a výpomoci 44 982,00 35 382,00 

Časové rozlíšenie 157 606,22 145 862,67 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

- voči Prima banka Slovensko, a. s.                35 382,00   EUR 

- voči dodávateľom  a preddavky                 1 298,12   EUR 

 

Obec nečerpala v roku 2017 žiadne návratné finančné výpomoci. 

 
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za bežné účtovné obdobie a 

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 

 
Úverová zaťaženosť obce:  1.1.2017  31.12.2017 

Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka  212 214,42 212 214,42 

Suma dlhu (zostatok obchodných úverov) 44 982,00 35 382,00 

% dlhu 21,20 16,67 

Znížené skutočné bežné príjmy  predchádzajúceho 

roka o účelovo poskytnuté prostriedky 

192 431,28 192 431,28 

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov 10 939,00 10 609,42 

% splátok 5,68 5,51 
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.  

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2016 poskytla dotácie 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 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota Krásnovce - bežné 

výdavky na chod TJ 

3 500,00 EUR 3 500,00 EUR 0,00 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.  

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

f) právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré poskytli dary a granty 

 

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 

 

Obec nie je zriaďovateľom a zakladateľom právnických osôb. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 
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OÚ MI BT – PV ŠS REGOB 206,25 206,25 0,00 

OÚ MI BT – Voľby do samosprávnych krajov 1 048,80     936,73 112,07 

OÚ KE BT – PV ŠS MŠ – predškoláci 1 033,00 1 033,00 0,00 

OÚ KE BT – PV ŠS  ŽP 50,00 50,00 0,00 

OÚ MI BT – PV ŠS register adries 21,20 21,20 0,00 

MDCaT SR BT – PV ŠS CDaPK 27,00 0,00 27,00 

UPSVR MI BT – refundácia ceny práce 85%  5 304,23 5 304,23 0,00 

Nevyčerpané prostriedky boli do ŠR vrátené v roku 2017. 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Poskytovateľ  

 

 

    

- 1 - 

Účelové určenie grantu, daru 

- bežné výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

- 5 - 

Obec Šamudovce BT – na prevádzkové náklady 

MŠ 

200,00 200,00 0,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neuzavrela v roku 2017 zmluvu a prijatí alebo poskytnutí finančných prostriedkov vo 

vzťahu k rozpočtom VÚC. 

 

f) Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám , ktoré poskytli dary a granty 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

- 1 - 

Účelové určenie grantu, daru 

- bežné výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

- 5 - 

Nadácia SPP – Nafta 

a.s. 

dar – bežné výdavky na 

kultúrne a šport. akcie 

1 000,00 1 000,00 0,00 

Peter Ferenc Dar – bežné výdavky na oslavy 

Dňa obce 

200,00 200,00 0,00 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu   

       

OZ v Krásnovciach dňa 16.12.2013 uznesením č. 8/2013 rozhodlo o neuplatňovaní programov 

v rozpočte Obce Krásnovce na nasledujúce roky. 
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13. Návrh na uznesenie OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného 

účtu za rok 2017. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na 

tvorbu rezervného fondu vo výške  9 627,75 EUR. 

 

 


