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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 10/D 2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená OZ dňa 21.3.2018 uznesením č.6/2018
- druhá zmena schválená OZ dňa 13.06.2018 uznesením č.5/2018
- tretia zmena schválená OZ dňa 06.11.2018 uznesením č.4/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018

1 192 410

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 625 082

1 187 610
0
0
4 800
1 416 110

1 617 673
0
0
7 409
1 985 123

803 180
217 500
6 200
389 230

1 177 002
351 142
6 253
450 726

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
1 625 081,73

Skutočnosť k 31.12.2018
1 625 081,63

% plnenia
100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 625 081,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 625 081,63 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
1 617 673,21

Skutočnosť k 31.12.2018
1 617 673,21

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 617 673,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 617 673,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
622 603,13

Skutočnosť k 31.12.2018
621 409,10

% plnenia
99,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – podielové dane 2018
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 462 340,52 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 462 340 ,52 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 134 778,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 134 687,20 EUR,
čo je 99,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 778,76 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 120 000 EUR a dane z bytov boli v sume 283,85 EUR.
Daň za psa 1 075,- EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 000,- EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,- EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22 022,53 EUR
Daň za ubytovanie 0 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
208 681,97

Skutočnosť k 31.12.2018
208 304,83

% plnenia
99,81

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 208 681 ,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 208 304,83 EUR,
čo je 99,81 % plnenie. Uvedený príjem je z prenajatých pozemkov v sume 2 595,45 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov, bytov 10 bj v sume 17 660 EUR, prenájom
ŠH 11 384 €.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 13 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 872,41 EUR, čo je
99 % plnenie.
Iné poplatky a platby v ZOS strava 26 184 ,59 €, popl. za služby v ZOS 39 893,81 €, popl za deti
v MŠ 2 995,50 €. popl. za deti DJ v 24 952 €
.
c) iné nedaňové príjmy: 2 % z daní
Rozpočet na rok 2018
42 879,33

Skutočnosť k 31.12.2018
42 879,33

% plnenia
100

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 569 809,18 EUR bol skutočný príjem vo výške 569 809,18
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
74 646 Dotácia ZOS

MPSVaR
MV SR
Okresný úrad ZA, matrika
MDV RR SR
Okresný úrad ZA,
Okresný úrad ZA
Okresný úrad ZA, stavebný odbor
Okresný úrad ZA, odbor školstva

Účel

REGOP
492,88
4 466,45
59,44
129,18
2 400
1 527,36
394 187
5 530

Matrika
MK a CD
Životné prostredie
Škola v prírode
Stavebný úrad
ZŠ
Vzdelávacie poukazy

Okresný úrad ZA
ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny
ÚPSVR ZA, odbor soc. vecí a rodiny
Okresný úrad ZA,
Okresný úrad ZA,
Okresný úrad ZA,
Okresný úrad ZA
Okresný úrad ZA
Okresný úrad ZA kamerový syst.

Podpora výchovy k plneniu
1340 školských povinností dieťaťa DHN
116 Školské potreby DHN
10 478,12
1 988
2 850
3 000
1 442,20
0

Dopravné
Predškolská výchova
Lyžiarsky kurz
Dotácia požiarna ochrana
Dotácia volby
Kamerový system

Prijaté granty a transfery

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
525,80

Skutočnosť k 31.12.2018
525,80

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 525,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
525,80 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Ostatné príjmy
Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obcí - žiadny príjem
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
219 788

Skutočnosť k 31.12.2018
219 788

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 219 788 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
219 788 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Uvedené finančné prostriedky boli preúčtované
a zaradené do rozpočtu z rezervného fondu. Tieto finanč. prostriedky boli v celkovej čiastke
použité na rekonšt. zar. ZOS Predmier
4. Nerozpočtované príjmy
-

Tvorba SF vo výške 4 664,69 €

5. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Základná škola Predmier
394 187 €
Vlastné príjmy ZŠ z príjmového účtu vo výške
7 408,52 €
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania
6

1 177 782,24

1 177 002,10

99,93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 177 782,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 177 002,10 EUR, čo predstavuje 99,93 % čerpanie.
1) Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
817 486,44

Skutočnosť k 31.12.2018
816 706,30

% čerpania
99,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 817 486,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 816 706,30 EUR, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 365 949,35 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 365 949,35
EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, REGOB,
stavebný úrad, zariadenie opatrovateľskej služby, materská škola, školská jedáleň, detské jasle,
aktivačných pracovníkov, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a to: poslanci
a členovia príslušných komisií, pracovník knižnice, kronika.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 138 730,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 138 730,92
EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby 277 452,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 276 672,47 EUR,
čo je 99,71 % 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.
Splácanie úrokov z úveru
Z rozpočtovaných 6 253,52 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 253,52 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
351 142,28

Skutočnosť k 31.12.2018
351 142,28

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 351 142,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 351 142,28 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Obstaranie dopravné ihrisko pri MŠ 5 334 €
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b) Osvetlenie cintorín 1 468 €
c) Kúpa notársky dom MŠ 21 812 €
d) Zavlažovací systém FK 12 564,79 €
e) Rekonštrukcia RD J.I.Bajzu 19 896,19 €
f) Rekonštrukcia ZOS 251 460 €
g) ZOS výťah 18 576 €
h) Kruhový objazd do obce 1 200 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
6 253,52

Skutočnosť k 31.12.2018
6 253,52

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 6 253,52,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 6 253,52 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
450 726,23

Skutočnosť k 31.12.2018
450 727,03

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 450 727,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 450 727,03 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce PREDMIER

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 406 555,43

z toho : bežné príjmy obce

1 399 147,31

bežné príjmy RO

7 408,12

Bežné výdavky spolu

1 267 433,33

z toho : bežné výdavky obce

816 706,30

bežné výdavky RO

450 727,03

Bežný rozpočet

+ 139 122,10
525,80

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

525,80

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

351 142,28

z toho : kapitálové výdavky obce

351 142,28

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku /357,372/
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0

-

350 616,48
-211 494,38
- 50 478,86
-261 973,24
272 040,97
6 253,52

265 787,45
1 679 122,20
1 624 829,13
54 293,07
- 50 478,86
3 814,21

Prebytok rozpočtu v sume 3 814,21 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
3 814,21 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.
a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0 EUR, a to na :
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku na dopravné žiakom ZŠ v sume 440,12 EUR, a to,
a na účte 372 nadácia 2 % 50 038,74 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2018 vo výške 3 814,21 EUR.
5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2017
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.5/2018 zo dňa 13.06.2018
- uznesenie č.4/2018 zo dňa 06.11.2018
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
579 564,19
38 871,58

216 836,39
401 599,38

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel

Suma v EUR
320,23
4 725,29

Úbytky - čerpanie
KZ k 31.12.2018

4 664,69
380,83

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

2 242 597,71

2 170 555,85

1 112 835,44

1 295 016,51

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

884 355,48

1 066 536,55

Dlhodobý finančný majetok

228 479,96

228 479,96

1 129 762,27

875 539,34

Obežný majetok spolu
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z toho :
Zásoby

252,00

626,34

235 461,04

199 726,29

0

0

1 191,81

6 252,12

892 857,42

666 934,59

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 242 597,71

2 170 555,85

Vlastné imanie

1 457 993,91

1 450 196,43

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 457 993,91

1 450 196,43

175 335,70

209 236,92

1 000,00

1 200

568,52

440,12

Dlhodobé záväzky

160 091,27

140 772,83

Krátkodobé záväzky

13 675,91

66 823,97

0

0

609 268,10

511 122,50

Zúčtovanie medzi subje, verej. správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)

140 392

EUR
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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

z toho v lehote
splatnosti

16 764,76

16 764,36

20,47

20,47

z toho po lehote
splatnosti

Záväzky spolu k 31.12.2018
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výstavba
byt.domu 10bj

Výška
poskytnuté
ho úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2018

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2018

2002

7626.63

6407,68

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.201
8
140392

Rok
splatnosti

2028

Obec uzatvorila v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
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

Suma v EUR
1 268 339,23
1 262 211,18
6 128,05
1 268 339,23
0
0
0
0
0
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- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ

0

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- 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
Zostatok istiny k 31.12.2018
0

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018
0

140 392,00
0
0
140 392,00
0
140 392,00
0
0
0

§ 17 ods.6 písm. a)
%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z..
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Schodok rozpočtu v sume 211 494,38 € 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 odobittných predpisov v sume 50 478,86 € bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný:
Z rezervného fondu 261 973,24 €
Finančné prostriedky boli použité na kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZOS Predmier.
Nevyčerpané prostriedky z darov od Nadácie 2 % podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.
523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 50 038,74 €.
Nevyčerpané prostriedky podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 440,12 €.
Zostatok finančných operácií v sume 265 787,45 € bol použitý na
Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 261 973,24 €.
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 3 814,21 € navrhujeme použiť na
Tvorbu rezervného fondu 3 814,21 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
3 814,21 € .
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Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
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**
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2018**

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2018

Suma v EUR

§ 17 ods.6 písm. b)

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018, nakoľko
Obec Predmier nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie..

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 neposkytla žiadnu dotáciu podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec Predmierv roku 2018 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

a)
b)
c)
d)
e)

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 zriaďovateľa
Rozpočtová organizácia

Základná škola

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

7 408,52

7 408,52

0

- prostriedky od subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ŠR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

450 727,03

450 727,03

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Viď tabuľka prijaté granty a transfery str. 5-6
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala v roku 2018 žiadnu dotáciu z rozpočtu iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec prijala v roku 2018 dotáciu z rozpočtu VÚC v sume 700,00 € pre DH Predmierčanka.

Štefan Klus
Vyvesené: 20.06.2019
starosta obce
Zvesené : 08.07.2019
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