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Záverečný účet obce za rok 2018 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2018  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

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

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

predpisov. Rozpočet obce Krásnovce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet 

bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2017  uznesením č. 7/2017. 

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:  

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  RO 1/2018 schválená starostom obce dňa 9.3.2018  

- druhá zmena RO 2 a 3/2018 schválená dňa 31.5.2018 uznesením OZ č. 8/2018 

- tretia zmena  RO 4 a 5/2018 schválená starostom obce dňa 2.9.2018 

- štvrtá zmena  RO 6/2018 schválená dňa 26.10.2018 uznesením OZ č. 14/2018 

- piata zmena RO 7/2018 schválená starostom obce dňa 5.12.2018 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 232 230,00 374 287,68 

z toho :   

Bežné príjmy 205 230,00 244 812,46 

Kapitálové príjmy 0,00 12 197,68 

Finančné príjmy 27 000,00 117 277,54 

Výdavky celkom 232 230,00 374 287,68 

z toho :   

Bežné výdavky 205 230,00 221 990,00 

Kapitálové výdavky 17 400,00 142 697,68 

Finančné výdavky 9 600,00 9 600,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

374 287,68 367 194,96 98,11 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 374 287,68 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

367 194,96 eur, čo predstavuje  98,11 % plnenie. Nižšie plnenie príjmového rozpočtu bolo 

zapríčinené nedočerpaním plánovaného úveru na kapitálové výdavky – prístavba KD. 

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

244 812,46 246 791,68 100,81 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 244 812,46 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

246 791,68 eur, čo predstavuje  100,81 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

205 755,00 206 882,39 100,55 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 111 

Po úprave rozpočtu z predpokladanej finančnej čiastky v sume 187 600,- eur z výnosu dane 

z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 188 787,19 eur, čo 

predstavuje plnenie na 100,63 %.  

 

Daň z nehnuteľností 121 

Z rozpočtovaných 12 205,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 141,37 eur, čo 

predstavuje plnenie na 99,47 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 154,21 eur, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume  2 987,16,- eur. Všetky uvedené príjmy boli zinkasované za 

rok 2018. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 190,20 eur 

z rozhodnutí za rok 2018. 

 

Dane za špecifické služby 133 

Z rozpočtovaných 5 950,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 914,84 eur, čo 

predstavuje 99,41 % plnenie. Príjmy dane za psa boli v sume 462,- eur, príjmy poplatky za 

komunálny a DSO boli v sume 5 452,84 eur. Všetky uvedené príjmy boli zinkasované za rok 

2018. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 3,32 eur a pohľadávky za 

poplatok za odpad 36,- eur. 

 

Daň za dobývací priestor 134 

Príjem dane za dobývací priestor nebol rozpočtovaný a predstavoval čiastku 38,99 eur za 

dobývací priestor NAFTA a. s.. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

17 087,84 17 939,67 104,99 
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Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 210 

Z rozpočtovaných 2 214,60 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 245,60 eur, čo je 

101,40 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje 

- príjem z dividend VVS a.s. v sume 1 469,60 eur, 

- príjem z nájmu pozemkov, objektov a budov v sume 776,- eur. 

 

Administratívne poplatky 221 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 000,- eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 543,50 eur, čo je 

154,35 % plnenie.  

 

Iné poplatky a platby 223 

Z rozpočtovaných iných poplatkov a platieb vo výške 9 571,97 eur, bol skutočný príjem vo 

výške 9 873,53 EUR, čo predstavuje 103,15 % plnenie.  

Medzi iné poplatky a platby patria: 

- prieskum územia NAFTA a. s. v sume 1 617,74 eur, 

- cintorínske poplatky v sume 591,14 eur, 

- školné MŠ v sume 1 580,- eur, 

- stravné – ŠJ pri MŠ v sume 5 524,23 eur, 

- ostatné poplatky (napr. vyhlásenie v MR, služby DS...) úhrnne v sume560,42 eur. 

 

Iné nedaňové príjmy 240-290 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 301,27 eur, bol skutočný príjem vo výške 

4 277,04 eur, čo predstavuje 99,43 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vrátok, odvodu z hazardných 

hier a príjmy z úrokov.  

 

 

c) prijaté granty a transfery 300 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 21 969,62 eur bol skutočný príjem vo výške 21 969,62 

eur, čo predstavuje 100 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

NAFTA a.s. 1 000,00 Účelovo určený dar – opravy KD 

MF SR 13 500,00 BT – oprava DS 

MV SR – OÚ Michalovce 526,86 BT – voľby do samosprávy obcí 

UPSVR Michalovce 5 420,28 BT – refundácie v rámci aktívnej 

politiky trhu práce z. č. 5/2004 

MDV SR 26,96 BT – PV ŠS CDPK 

MV SR OÚ Michalovce 205,92 BT – PV ŠS REGOB 

MV SR OÚ Michalovce 19,60 BT – PV ŠS RA 

MV SR OÚ Michalovce 50,00 BT – PV ŠS ŽP 

MV SR OÚ Košice 1 220,00 BT – PV ŠS MŠ predškoláci 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom, nevyčerpané 

prostriedky na voľby do samosprávy boli vrátené a zúčtované do 31.12.2018. 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Obec v roku 2018 mala kapitálové príjmy z predaja akcií VVS a. s. Košice vo výške 12 197,68. 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

117 277,54 108 205,60 92,26 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií  117 277,54 eur bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 108 205,60 EUR, čo predstavuje  92,26 % plnenie.  

 

V roku 2018 tvorili príjmové finančné operácie 

- 453 zostatok príjmov školskej jedálne za potraviny  vo výške 277,54 eur, čo predstavuje 100%  

         plánovaných rozpočtových príjmov, 

- 454 čerpanie rezervného fondu obce  

          a) 27 000,- eur v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2018, na investičnú výstavbu  

              a splátku istiny úveru, 

          b) 10 000,- eur schválené uznesením OZ č. 8/2018 dňa 31.5.2018 na investičnú výstavbu, 

- 513  v sume 80 000,- eur schválené čerpanie dlhodobého bankového úveru uznesením OZ č.  

          9/2018 dňa 31.5.2018 na investičnú výstavbu.  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

374 287,68 352 956,24 94,30 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej úprave rozpočtu v sume  374 287,68 eur 

bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 352 956,24 eur, čo predstavuje 94,30 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

221 990,00 213 906,15 96,36 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 221 990,00 eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 213 906,15 eur, čo predstavuje  96,36 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor čerpania bežných výdavkov podľa druhovej klasifikácie: 

 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných výdavkov 85 979,37 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

85 510,64 eur, čo je 99,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, 

zamestnancov OcÚ, pracovníkov prijatých v rámci aktívnej politiky trhu práce z. č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti, materskej školy a školskej jedálne. 
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620 Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 34 617,09 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

33 518,15 eur, čo je 96,83 % čerpanie. Patria sem odvody zamestnávateľa za zdravotné 

a sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie za mzdy, odmeny, platy a dohody mimo 

pracovného pomeru. 

 

630 Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 92 068,54 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

87 554,79 eur, čo je 95,10 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom, ostatné tovary a služby, dohody o vykonaní práce, odmeny poslancov OZ a členov 

komisií. 

 

640 Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 7 400,- eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 108,42 

eur, čo predstavuje 82,55 % čerpanie. Patria tu členské príspevky a bežné transfery poskytované 

združeniam a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby na území 

obce alebo v jeho prospech. 

 

650 Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 925,- eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 214,15 

eur, čo predstavuje 63,07 % čerpanie. Patrí tu splácanie úrokov a provízie z úveru. 

 

 

 

Rozbor čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 

 

Bežný rozpočet- triedenie podľa druhu 

činností 

upravený 

rozpočet 

skutočnosť k 

31.12. 

plnenie 

% 

0111 výkonné a zákonodarné orgány 84 950,61 82 974,09 97,67 

610 mzdy, platy 42 230,00 42 227,6 99,99 

620 poistné a príspevky do poisťovní 17 740,00 17 656,11 99,52 

630 tovary a služby 23 980,61 22 890,28 95,45 

640 bežné transfery 1 000,00 200,10 20,01 

Patria tu výdavky na činnosť orgánov obce a obecného úradu vo všeobecnej rovine 

0112 Finančné a  rozpočtové záležitosti 355,00 258,22 72,73 

630 tovary a služby 355,00 258,22 72,73 

Patria tu výdavky za finančný audit a vedenie bankových účtov 

0160 Všeobecné verejné služby 752,38 752,38 100,00 

610 mzdy, platy 60,00 60,00 100,00 

620 poistné a príspevky do poisťovní 20,97 20,97 100,00 

630 tovary a služby 671,41 671,41 100,00 

Patria tu výdavky spojené s registrom osôb, adries, s voľbami, referendom 

0170 Transakcie verejného dlhu 1 925,00 1 214,15 63,07 

650 splác.úrokov a ost.platby úveru 1 925,00 1 214,15 63,07 

Patria tu výdavky spojené dlhom obce 

0320 Ochrana pred požiarmi 320,00 199,20 62,25 

630 tovary a služby 320,00 199,20 625,25 

Patria tu výdavky spojené s požiarnou ochranou 
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0412 Všeobecná pracovná oblasť 5 339,69 5 286,95 99,01 

610 mzdy, platy 3 489,37 3 482,37 99,80 

620 poistné a príspevky do poisťovní 1 370,32 1 356,06 98,95 

630 tovary a služby 480,00 448,22 93,37 

Patria tu výdavky na projekty aktívnej politiky zamestnanosti 

0443 Výstavba 400,00 265,64 66,41 

640 bežné transfery 400,00 265,64 66,41 

Patria tu výdavky spojené so stavebným úradom 

0451 Cestná doprava 1 276,96 1 253,96 98,20 

630 tovary a služby 1 276,96 1 253,96 98,20 

Patria tu výdavky na miestne komunikácie a ich údržbu 

0510 Nakladanie s odpadmi 6 844,80 6 546,06 95,63 

630 tovary a služby 6 844,80 6 546,06 95,63 

Patria tu výdavky spojené so zberom a likvidáciou odpadov 

0540 Ochrana prírody a krajiny 50,00 50,00 100,00 

630 tovary a služby 50,00 50,00 100,00 

Patria tu výdavky na prenesený výkon ŠS na úseku životného prostredia 

0620 Rozvoj obcí 7 077,79 6 557,17 92,64 

620 poistné a príspevky do poisťovní 316,00 105,77 33,47 

630 tovary a služby 6 761,79 6 451,40 95,40 

Patria tu výdavky na údržbu a opravy obecného majetku a verejných priestranstiev vrátane 

dohôd mimo pracovného pomeru a odvodov zamestnanca 

0640 Verejné osvetlenie 2 444,00 2 443,69 99,99 

630 tovary a služby 2 444,00 2 443,69 99,99 

Patria tu výdavky na verejné osvetlenie  

0810 Rekreačné a športové služby 3 540,00 3 540,00 100,00 

630 tovary a služby 40,00 40,00 100,00 

640 bežné transfery 3 500,00 3 500,00 100,00 

Patria tu výdavky na šport a športové akcie, športové ihrisko 

0820 Kultúrne služby 13 089,00 13 084,50 99,97 

620 poistné a príspevky do poisťovní 75,00 74,34 99,12 

630 tovary a služby 13 014,00 13 010,16 99,97 

Patria tu výdavky na kultúrny dom, inventár, opravy a údržbu, ako aj kultúrno-spoločenské 

akcie 

0830 Vysielacie a vydavateľské služby 445,00 275,74 61,96 

620 poistné a príspevky do poisťovní 445,00 275,74 91,96 

630 tovary a služby    

Patria tu výdavky na koncesionárske poplatky, údržbu miestneho rozhlasu a vydavateľské 

služby 

0840 Náboženské a iné spoloč. Služby 19 349,00 19 166,15 99,05 

620 poistné a príspevky do poisťovní 155,00 152,47 98,36 

630 tovary a služby 18 194,00 18 013,68 99,00 

640 bežné transfery 1 000,00 1 000,00 100,00 

Partia tu výdavky spojené s údržbou a opravami na cintoríne a dome smútku, dotácie pre 

cirkev 

09111 Predprimárne vzdelávanie 51 508,00 49 067,87 95,26 

610 mzdy, platy 29 800,00 29 480,17 98,92 
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620 poistné a príspevky do poisťovní 11 108,80 10 566,90 95,12 

630 tovary a služby 9 599,20 8 250,12 85,94 

640 bežné transfery 1 000,00 770,68 77,06 

Patria tu výdavky na materskú školu – bežnú prevádzku, platy, odvody a príspevky, ďalšie 

vzdelávanie, služby na zabezpečenie chodu, školskému úradu 

0950 Vzdelávanie  500,00 372,00 74,40 

640 bežné transfery 500,00 372,00 74,40 

Patria tu výdavky na centrá voľného času  

09601Vedľajšie služby školská jedáleň 21 122,77 19954,53 94,47 

610 mzdy, platy 10400,00 10260,20 98,65 

620 poistné a príspevky do poisťovní 3831,00 3 585,53 93,59 

630 tovary a služby 6891,77 6 108,80 88,63 

Patria tu výdavky na zabezpečenie chodu školskej jedálne vrátane výdavkov za potraviny, 

platov odvodov zamestnancov. 

1020 Staroba 600,00 543,85 90,64 

630 tovary a služby 600,00 543,85 90,64 

Patria tu výdavky na stretnutia seniorov a výlety 

1090 Sociálne zab.inde neklasifikované 100,00 100,00 100 

00630 tovary a služby 100,00 100,00 100,00 

Patria tu výdavky na komunitné plánovanie sociálnych služieb 

Bežný rozpočet spolu 221 990,00 213 906,15 96,36 

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

142 697,68 129 450,09 90,72 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 142 697,68 eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 129 450,09 eur, čo predstavuje  90,72 % čerpanie.  

 

Obec v roku 2018 realizovala výstavbu prístavby kultúrneho domu v sume 129 450,09 eur. 

 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

9 600,00 9 600,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9 600,- eur bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 9 6 000,- eur, čo predstavuje  100 % čerpanie. Patrí tu splátka istiny 

univerzálneho komunálneho úveru. 

 

 

 

 

  



                                                                      10 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 246 791,68 

Bežné výdavky spolu 213 906,15 

Bežný rozpočet 32 885,53 

Kapitálové  príjmy spolu 12 197,68 

Kapitálové  výdavky spolu 129 450,09 

Kapitálový rozpočet  -117 252,78 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -84 366,88 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  -316,97 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -84 683,85 

Príjmové finančné operácie  108 205,60 

Výdavkové finančné operácie  9 600,00 

Rozdiel finančných operácií 98 605,60 
PRÍJMY SPOLU   367 194,96 

VÝDAVKY SPOLU 352 956,24 

Hospodárenie obce  14 238,72 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku -316,97 

Upravené hospodárenie obce 13 921,75 

 

Schodok rozpočtu v sume - 84 366,88 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., po úprave o nevyčerpané príjmy za stravu v školskej jedálni vo 

výške 316,97 eur na výšku 84 683,85 eur bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :  

- z  rezervného fondu 13 478,25 eur  

- z  návratných zdrojov financovania 70 928,06 eur 

- z finančných operácií                              277,54 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 13 921,75 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 13 921,75 eur  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo 

výške   13 921,75 eur.  

 

 

 

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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. 
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Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  28 578,21 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2017 9 627,75 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 uznesenie OZ č.  7/2018 z 8.12.2017 schválenie rozpočtu na rok 2018 

a) splátka istiny úveru 

b) investičná výstavba – prístavba KD 

 uznesenie OZ č. 9/2018 z 31.5.2019  

dofinancovanie – prístavba KD 

 

 

9 600,00 

17 400,00 

 

10 000,00 

KZ k 31.12.2018 1 205,96 

Komentár:  
Stav samostatného bankového účtu rezervného fondu k 31.12.2018 je v súlade s vykázaním zostatku 

RF k 31.12.2018 uvedenom v tomto záverečnom účte výške 1 205,96 eur. 

 

Sociálny fond 

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

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a  interná smernica obce. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 312,34 

Prírastky – prídel podľa KZ -    1,50    %                    1 208,64 

Úbytky   - príspevok na stravné lístky  (0,60 eur/obed alebo stravný lístok)                   874,20 

               - príspevok na regeneráciu          0,00 

KZ k 31.12.2018 646,78 

Samostatný bankový účet sociálneho fondu k 31.12.2018 vykazuje zostatok vo výške 731,98 eur, a to 

z dôvodu, že z účtu sociálneho fondu neboli k 31.12.2018 prevedené príspevky na stravné lístky 

zamestnancov OCU a VPP za 10-12/2018 vo výške 85,20 eur. Finančné prostriedky boli prevedené v 

mesiacu január 2019. 

 

 

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 456 446,45 414 742,47 

Neobežný majetok spolu 411 812,77 395 674,80 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 289 872,71 395 674,80 

Dlhodobý finančný majetok 121 940,06 0,00 

Obežný majetok spolu 44 217,50 18 470,08 

z toho :   

Zásoby 94,06 58,78 

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

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
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Krátkodobé pohľadávky  2 693,06 254,20 

Finančné účty  39 812,64 16 539,36 

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

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

Časové rozlíšenie  416,18 597,59 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 456 446,45 414 742,47 

Vlastné imanie  273 191,32 180 091,75 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  273 191,32 180 091,75 

Záväzky 37 392,46 100 010,91 

z toho :   

Rezervy  400,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 312,34 646,78 

Krátkodobé záväzky 1 298,12 2 654,07 

Bankové úvery a výpomoci 35 382,00 96 710,06 

Časové rozlíšenie 145 862,67 134 639,81 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Stav záväzkov k 31.12.2018    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 197,97 1 197,97 x 

- prijaté preddavky 52,06 52,06 x 

- iné záväzky 1 006,71 1 006,71 x 

- zamestnancom 397,33 397,33 x 

- zo sociálneho fondu 646,78 646,78 x 

- bankám 96 710,06 96 710,06 x 

Záväzky spolu k 31.12.2018 100 010,91 100 010,91 x 

 

Stav úverov k 31.12.2018  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Univerzálny - 

pomocný 

71 122,00 7 922,00 81,22 0,00 2023 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Univerzálny  27460,00 1 678,00 691,37 25 782,00 2023 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Investičný  70 928,06 0,00 213,56 70 928,06 2028 



                                                                      13 

 

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 obce  FIN 1-12 k 31.12.2017 211 330,52 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 96 710,06 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,0 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 96 710,06 

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  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 96 710,06 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

96 710,06 211 330,52 45,76 % 

 

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 obce  FIN 1-12 k 31.12.2017:  211 330,52 

Bežné príjmy obce znížené o:  9 090,48 

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1 337,45 

- dotácie zo ŠR 6 353,03 

- dotácie z VUC 0,00 

- dotácie z iných obcí 200,00 

- účelovo určené peňažné dary  1 200,00 

Spolu upravené  bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017 202 240,04 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 9 600,00 

- 651002 986,15 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 10 586,15 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2018** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2017* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

10 586,15 202 240,04 5,23 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec  nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie právnickým osobám 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 - 

TJ Krásnovce 3 500,00 3 500,00 x 

ECAV Pozdišovce farnosť Šamudovce 1 000,00 1 000,00 x 

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie.  

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 a založeným právnickým osobám 

 

Obec nezriadila a nezaložila žiadne právnické osoby. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť :  

 

 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 
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        - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

MF SR BT – opravy DS 13 500,- 13 500,- x 
MV SR OÚ Košice BT – PV ŠS predškoláci 1 220,- 1 220,- x 
MV SR – OÚ Michalovce BT – voľby do samosprávy obcí 526,86 431,33 95,53 
UPSVR Michalovce BT – refundácie v rámci 

aktívnej politiky trhu práce z. č. 

5/2004 

5 420,28 5 420,28 x 

MDV SR BT – PV ŠS CDPK 29,96 0 29,96 
MV SR OÚ Michalovce BT – PV ŠS REGOB 205,92 205,92 x 
MV SR OÚ Michalovce BT – PV ŠS RA 19,60 19,60 x 
MV SR OÚ Michalovce BT – PV ŠS ŽP 50,- 50,- x 

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu do 31.12.2018. 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neposkytla v roku 2018 finančné prostriedky inej obci. 

 

Obec neprijala v roku 2018 finančné prostriedky od inej obce. 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s VUC a neprijala žiadnu dotáciu s VUC. 

 

 

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 opravu 

KD 

1 000,00 1 000,00 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 v Krásnovciach 

 

1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2018, 

2. schvaľuje  

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad, 

b) použitie zostatku 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 z. n. p.  na tvorbu rezervného fondu vo výške 13 921,75 eur, 

3. berie na vedomie upravený schodok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 

84 683,85 eur. 

 

 

 

 


