Záverečný účet obce za rok 2019 - návrh
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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2018 uznesením č. 7/2018.
Rozpočet bol zmenený : Prvá zmena schválená dňa 24.05.2019 uznesením OZ č. 43A, druhá
zmena zmena schválená dňa 24.05.2019 uznesením OZ č.43B, tretia zmena schválená dňa
28.06.2019 uznesením OZ č.60, štvrtá zmena schválená dňa 01.09.2019 uznesenie OZ 50 a56,
piata zmena schválená dňa 05.09.2019 uznesením OZ č. 69, šiesta zmena schválená dňa
17.09.2019 uznesením OZ č. 74, siedma zmena schválená dňa 30.09.2019 starostom obceúčelovo určene FP, ôsma zmena schválená uznesením OZ 79 a starostom obce – účelovo určené
FP, deviata zmena uznesením OZ 59, desiata zmena schválená starostom obce 20.12.2019účelovo určené finančné prostriedky, jedenásta zmena schválená starostom obce - účelovo určené
finančné prostriedky.
Rozpočet obce k 31.12.2019

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
Rozpočtové hospodárenie obce

751.068
751.068

751.068
387.925
9123
354.020

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
981.939
827.639
133.000
1.000
20.300
981.939
426.008
159.739
9123
387.069
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
981.939

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1032339,20

105,13

Z rozpočtovaných celkových príjmov 981.939 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1032339,20 EUR, čo predstavuje 105,13 % plnenie.
1. Bežné príjmy - obec
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
827.639

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

882.714,44

106.65

Z rozpočtovaných bežných príjmov 827.639 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
882.714,44 EUR, čo predstavuje 106.65 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
440.360

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

472.037,49

107,19

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 420.000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 472.037,49 EUR, čo predstavuje
plnenie na 107,43 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12.595 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12.582 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,90 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.634,76 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 4.947,24 EUR.
Daň za psa 744 eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7.487,33 eur
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
31.534

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

37.104,62

117,66

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 30.314 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 34.437,64 EUR, čo je
113,60 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájomného v bytovom dome, prenájom
priestorov v kultúrnom dome, prenájom za dom smútku a obslužný objekt, za nájom priestoru
stánku Fontána, nájom za reklamné panely.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 1.220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.666,98 EUR. Uvedený
príjem predstavuje príjmy – správne poplatky, poplatky za relácie v miestnom rozhlase, príjmy za
odpadové nádoby.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
150

Skutočnosť k 31.12.2019
4.347,47

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 150 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4.347,47
EUR.
Medzi iné nedaňové príjmy patria preplatky energií a vrátený preplatok na poistnom sociálnej
poisťovne bez právneho dôvodu.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 355.595 EUR bol skutočný príjem vo výške 369.197,86
EUR.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Úrad PSK
Úrad vlády SR
COOP Jednota
Bukóza

Suma v EUR
207.183
2.106
22.176
224,60
3.650
132,93
35.677,57
469,26
27,60
143,47
3.106,57
1.400
6.552,04
11.304
547,80
8.980,31
4.231,20
1.000
52485,51
6.000
1.800

Účel
Normatívne výdavky - ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Asistent učiteľa
učebnice
Sociálne znevýhodnené prostredie
Prenesený výkon - ŽP
Miestne občianske hliadky
Evidencia obyvateľstva
Register adries
Vedenie skladu CO
voľby
Materiálové vybavenie
Chránená dielňa
Strava žiakov
Školské potreby žiakom v HN
projekty
Osobitný príjemca RP
remesla
Sanácia skládok
šport
Kultúrna činnosť

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
133.000

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

133.000

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov133.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
133.000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR
Ministerstvo financií SR
Úrad vlády SR
Úrad vlády SR
Úrad vlády SR

Suma v EUR
40.000
15.000
30.000
40.000
8.000

Účel
kultúrnospoločenský areál
Kultúrnospoločenský areál
Rekonštrukcia hrobka
Rekonštrukcia múzea
šport

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1000

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1000

100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 43/19 zo dňa 24.05.2019 bolo schválené použitie
peňažných fondov v sume 1.000 EUR. Skutočné plnenie v sume 1.000 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
20.300

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

15.624,76

76,96

Z rozpočtovaných bežných príjmov 20.300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
15.624,76 EUR, čo predstavuje 76,96 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
15.624,76 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Obec
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
594.870
428.450,89

% čerpania
72,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 594.870 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 428.450,89 EUR, čo predstavuje 72,02 % čerpanie.

k 31.12.2019
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
426.008

Skutočnosť k 31.12.2019
384.197,53

% čerpania
90,19

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 426.008 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
384.197,53 EUR, čo predstavuje 90,19 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 118.115 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
110.674,26 EUR, čo je 93,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníkov chránenej dielne, kontrolórky a pracovníkov zamestnaných na projekty z úradu
práce a pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 47.022 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 40.357,93
EUR, čo je 85,83 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 208.017 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
199.703,38 EUR, čo je 96 % 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 50.200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 31.030,86
EUR, čo predstavuje 61,81 % čerpanie. Ide o členské príspevky obce, vyplatené odstupné
starostovi, členské príspevky DHZ, príspevok pre školsky úrad, dotácie obce pre futbalový klub,
cirkvám, občianskemu združeniu, Jednote dôchodcov a príspevky pre centra voľného času.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2.654 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2.431,10
EUR, čo predstavuje 91,60 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z úveru zo štátneho fondu rozvoja
bývania.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
159.739

Skutočnosť k 31.12.2019
34.317,68

% čerpania
21,48

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 159.739 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 34.317,68 EUR, čo predstavuje 21,48 % čerpanie. Vlastné finančné prostriedky obce boli
použité na zakúpenie auta, pozemku, úhrada druhej splátky prác na multifunkčnom ihrisku,
projektové dokumentácie na múzeu a amfiteátri a na zakúpenie kotla do školskej jedálne.
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Neplnenie z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedky, ktoré boli účelovo určené s možnosťou
čerpania na ďalší rok.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) rekonštrukcia hrobky:
30.000 eur
b) kúpa pozemku k čov:
13.819 eur
c) kúpa osobného auta:
4.000 eur
d) zakúpenie kotla do Šj
2.630 eur

7.578,58 eur
13.819,50 eur
4.000,- eur
2.630 eur

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
9.123

Skutočnosť k 31.12.2019
9.935,58

% čerpania
108,91

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9.123 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 9.935,58 EUR, čo predstavuje 108,91% čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9.123 EUR bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2019 v sume 9.345,58 EUR- splácanie istiny z úveru ŠFRB a poskytnutie pôžičky pre
MAS.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
387.069

Skutočnosť k 31.12.2019
386.499,31

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Základná škola
386.499,31 EUR
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/
Vylúčenie z prebytku/
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
898339,20
882714,44
15624,76

770696,84
384197,53
386499,31

0,00
133000,00
133000,00
0,00

34317,68
34317,68
0,00

0,00
226324,68
139157,93
0,00
87166,75
1000,00
9935,68

-8935,68
1032339,20
814950,20
217389,00
139157,93
0,00
78231,07

Prebytok rozpočtu v sume 78.231,07 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 upravený o nevyčerpané finančné prostriedky
navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
7.823,10 eur
- tvorbu peňažného fondu
70.407,97 eur
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5. 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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
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.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
15.734,49
7079,52

11,08
22802,93

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č. 43 zo dňa 24.05.2019 - úhrada II.
splátky za multifunkčné ihrisko

Suma v EUR
10258,43
63715,67

1000

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

72974,10

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
2.608,29
1433,34
1623,20
12,72
2405,71
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

3616370,77
3503465,79

3551667,02
3220175,99

2200
3257385,67
243880,12
111815,54

2200
2974095,87
243880,12
330660,39

1,22

16,99
762,35

569,60
111244,72

1842,59
327448,46

1089,44

830,64

ZS k 1.1.2019 v EUR
3616370,77

KZ k 31.12.2019 v EUR
3551667,02

1770109,91

1803961,54

1818,42
359725,76

33851,63
448907,49

18295,85
277054,83
64375,08

4022,05
134449,22
268080,51
42355,71

1486535,10

1298797,99

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

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 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

4067,22
9219,94
4430,86
780,16

4067,22
9219,94
4430,86
780,16

7977,65
26475,83

7977,65
26475,83

z toho po lehote
splatnosti
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Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

investičný

305120

11776,68

2654,23

257599,99

Rok
splatnosti

2044

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2044, 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
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- 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 31.12.2019
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 31.12.2019

Suma v EUR

729425,82
729425,82
729425,82
257599,99

257599,99

257599,99
257599,99

257599,99
0

Zostatok istiny úveru ŠFRB k 31.12.2019 je 257.599,99 eur. Do celkovej sumy dlhu obce sa úver
zo štátneho fondu rozvoja bývania poskytnutý na obecné nájomné byty nezapočítava.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č.3/2007 o dotáciách, 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 prevádzkovú činnosť
-1FK Sedliská

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

5200

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-35200

Rímskokatolícka cirkev Sedliská

3000

3000

0

Gréckokatolícka cirkev Sedliská

1500

1500

0

JD – ZO Sedliská

1000

1000

0

Komunitné združenie Sedliská

1000

1000

0

OZ- Profuturo hradu Čičva

2100

2100

0

-2-

-40

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.3/2007
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Rozpočtová organizácia

Zš s Mš Sedliská

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2127428

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3127423,61

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-44,39
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b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
MV SR
Dobrovoľný
hasičský zbor
MV SR

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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

205.202

205.202

0

Dotácia Mš – 5 r. deti

1.981

1.981

0

Dotácia Zš -vzdelávacie poukazy

2.106

2.106

0

Dotácia Zš - asistent učiteľa

22.176

22.176

0

Dotácia Zš - - učebnice

224,60

224,40

0,20

Dotácia Zš- SZP

3.650

3.650

0

Dotácia - MOPS
dotácia

35.677,57
1.400

35.677,57
1.400

0
0

469,26

469,26

0

27,60

27,60

0

143,47

143,47

0

6.552,04

6.552,04

0

BEŽNÉ VÝDAVKY
Dotácia Zš – normatívne výdavky

Dotácia - REGOB

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

MV SR

Dotácia- register adries

MV SR

Dotácia – sklad CO

UPSVaR

Dotácia – chránená dielňa

ÚPSVaR

Dotácia - strava Zš a predškoláci

11.304

8.276,40

3.027,60

ÚPSVaR

Dotácia – školské potreby - HN

547,80

547,80

0

ÚPSVaR

Dotácia - §54, §52,

8.980,31

8.980,31

0

ÚPSVaR

Osobitný príjemca RP

4.231,20

4.231,20

0

MV SR

Dotácia na voľby

3106,57

3.106,57

0

MV SR

Dotácia – prenesený výkon- ŽP

132,93

132,93

0

Úrad vlády SR

Regionálny príspevok-sanácia skládok

58.717

58.717

0

Úrad vlády SR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
rekonštrukcia amfiteátra

40.000

0

40.000

Úrad vlády SR

rozvoj športu

8.000

0

8.000

MF SR

rekonštrukcia – amfiteátra

15.000

0

15.000

Úrad vlády SR

rekonštrukcia múzea

40.000

0

40.000

Úrad vlády SR

rekonštrukcia – hrobka

30.000

7.578,58

22.421,42
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c/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Úrad PSK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1.000

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1.000

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Sedliská na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3 zo dňa 14.03.2014
nevyhotovuje programový rozpočet.
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