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Záverečný účet Obce ĽUBOTICE za rok 2018. 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2018 

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

Obec v roku 2017 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.  Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  

kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 . 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 

Rozpočet obce Ľubotice na rok 2018  bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 

uznesením č. 3/10/2017. 

 

 

 

 

 Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 

Bežné príjmy 3 088 445,00 3 242 345,00 

Bežné výdaje 2 872 082,00 2 970 548,75 

   

Kapitálové príjmy 0,00 12 000,00 

Kapitálové výdaje 138 835,00 514 835,00 

   

Finančné operácie - príjmové 0,00 308 566,75 

Finančné operácie - 

výdavkové 

77 528,00 77 528,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

 

 
1) Bežné príjmy  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

3 073 845 3 109 870 101,17 

 

1.1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 857 255 1 923 135,05 103,05 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 440 000,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 504 557,08 €, čo predstavuje plnenie na 

104,48%.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 346 422,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 347 358,03 €, čo je 

100,27 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 607,16 €, dane zo stavieb boli v 

sume 327 091,62 € a dane z bytov boli v sume 1 659,25 €.    

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume - 26 834,28 €. 

                                      Daň za ubytovanie – 197,35 € 

                                      Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 5 015,51 € 

 

1.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

101 600                 117 014,77 

 

   112 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 59 800,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 72 895,10 €, čo je 

121,9 % plnenie. Ide o príjem  z prenajatých pozemkov v sume 45 212,20 € a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 21 804,50 €. V roku 2018 boli prijaté 

dividendy vo výške 5 878,40 eur . 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky: z rozpočtovaných 29 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v 

sume 29  988,69 €, čo je 103,41 % plnenie.  

Prevažnú časť príjmov tvoria  správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčenie dokladov, osvedčenie 

podpisov, vydanie rybárskych lístkov, potvrdenie o trvalom pobyte a pod.. 

Príjmy z predaja  tovarov a služieb  tvoria príjmy za predaj smetných nádob, kopírovanie, za 

vydanie potvrdení, stravné  - denný stacionár, príjmy z kultúrnych podujatí.  

c) úroky – príjem bol vo výške 1 653,19 € 
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d) iné nedaňové príjmy 

iné nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 11 100,- € skutočné plnenie bolo vo výške 

12 477,79 € čo je 112,41 %. Ide o príjem z odvodov z hazardných hier a technických 

zariadení  a z úhrad za energie od nájomníkov nebytových priestorov . 

 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

1. Okresný úrad 1 936,23  voľby 

2. Ministerstvo vnútra     1 017 611,00  školstvo 

3. Ministerstvo vnútra SR 1  263,20  evidencia obyvateľstva + register adries 

4. ÚPSVaR  Prešov 1 213,08  stravné pre deti v HN 

5. ÚPSVaR  Prešov              249,00  školské potreby pre deti v HN 
6. Okresný úrad        5 450,00   MŠ – 5- ročné 

  7.   Okresný úrad           302,78     na životné prostredie                 

  8.  MPSVaR          37 977,12     na financovanie sociálnych služieb                 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  Zostatok dotácie 

na dopravu vo výške 886,47 na prenesený výkon bol použitý do konca marca 2019.  

 

2) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

 12 000,-               20 294,34 169,12 

 

 

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

v roku 2018 bol príjem za pozemky vo výške 8 294,34 eur. Obci bol v roku 2018 poskytnutý 

príspevok vo výške 12 000,- eur na výstavbu zavlažovacieho systému na ŠA. 

 

 

3) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

308 566,75  150 966,75 48,93 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 308 566,75 €  bol skutočný príjem k 31.12.2018 

150 966,75 . V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 966,75 € 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z .z. V roku 2018 bol použitý rezervný fond  vo výške 

150 000,-  €. 

 

 

 

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

168 500 189 674,32               112,5 
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                   152 142,86 

Materská škola                    37 531,46 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 298 532,00                  1 224 639,31                       94,31 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány 448 720 398 592,60 88,83 

Finančné a rozpočtové záležitostí 8 500 7 456,12 87,72 

Všeobecné verejné služby 2 400 1 936,23 80,68 

Ochrana pred požiarmi 8 400 7 563,57 90,04 

Cestná doprava 129 612 124 341,20 95,93 

 Nakladanie s odpadmi 130 000 129 022,18 99,25 

Rozvoj obce 20 850 20 903,39 100,26 

Verejné osvetlenie 70 300 70 299,04 100,00 

Rekreačné a športové služby 68 360 65 896,16 96,40 

Kultúrne služby 50 400 49 926,00 99,06 

Náboženské a iné spoloč. služby 7 500              7 500,00 100,00 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 254 880 254 279,50 99,76 

Staroba 97 510 85 833,42 88,03 

Sociálna pomoc 1 100 1 089,90 99,08 

Spolu 1 298 532 1 224 639,31  94,31 

 

 

 VÝKONNÉ A ZÁKONODÁRNE ORGÁNY 

 

    Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:   

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

pracovníkov OcÚ. Z rozpočtovaných 130 160,- eur bolo skutočne čerpaných 119 938,12 eur. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní – z rozpočtovaných 58 050,- eur bolo skutočne čerpaných  

49 583,52  eur. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a poslancov za 

zamestnávateľa. 

Mzdové prostriedky vo výške 1 338,40 eur  boli poskytnuté zo ŠR.. 

 

Tovary a služby – z rozpočtovaných 240 040,- eur bolo skutočne čerpaných 210 207,43 eur. 

Ide tu o výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, poštovné, materiál, dopravné, údržba 

budov, reprezentačné, stravovanie zamestnancov, odmeny poslancov a osôb pracujúcich na 

základe dohôd, prídel do SF a  nájomné. Za odber elektrickej energie a zemného plynu sa 

uhradilo 12 092,92 €. Všeobecný materiál bol zakúpený vo výške 7 099,23 € (kancelárske 

a hygienické potreby, drobný materiál).Najväčšie čerpanie má položka všeobecné služby 
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60 987,37 € – voda z povrchového odtoku, tlač Spravodaja, odborné poradenstvo , revízie, IT 

služby služby MP, vypracovanie Komunitného plánu, verejné obstarávanie. Za špeciálne 

služby sme uhradili 16 796,16 €- ide o právne služby, audit, geometrické zamerania, 

geologický prieskum, kontrolné vrty.  

Za opravu budov a priestorov sme uhradili sumu 25 991,24 eur – za opravu priestorov pre 

DHZ, budovu na ul. Korabinského ,opravu kanalizácie na ul. Korabinského.   

 

 

Bežné transfery – z rozpočtovaných 20 470,- eur bolo skutočne čerpané 18 863,53 eur. Tu sú 

zahrnuté členské príspevky úhrada za spoločnú úradovňu a odstupné. 

  

 

 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTÍ 

 Z rozpočtovaných 8 500,- eur bolo vyčerpaných 7 456,12 eur. Medzi významné položky tu 

patrí  - splácanie úrokov z úverov , pôžičky  a poplatky banke.  

 

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ 

Tu sú zahrnuté výdavky  na komunálne voľby. Finančné prostriedky sme dostali zo ŠR. 

 

OCHRANA PRED POŽIARMI 

Z rozpočtovaných 8 400,- eur bolo čerpaných 7 563,57 eur. Sú tu zahrnuté výdavky na nákup 

materiálu pre DHZ , dotácia pre DHZ a výdavky za služby PO a BOZP. 

 

CESTNÁ DOPRAVA 

Z rozpočtovaných 129 612,-  eur bolo skutočne čerpaných 124 341,20 eur . 

Tu sú zahrnuté výdavky na údržbu a opravy ciest,  za služby vo verejnom záujme, zimnú 

údržbu ciest a posypový materiál. V roku 2018 za služby vo verejnom záujme sme uhradili  

77 442,97 eur a označenie ulíc  17 758,32 eur. 

 

NAKLADANIE S ODPADMI 

Z rozpočtovaných 130 000,- eur  bolo skutočne čerpaných 129  022,18  eur . Tu sú zahrnuté 

výdavky na zber, separovanie a zneškodnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu 

a nákup smetných nádob na komunálny a separovaný odpad. 

 

ROZVOJ OBCE 

Z  rozpočtovaných 20 850,- eur bolo skutočne čerpaných 20 903,39 eur. Sú tu zahrnuté 

výdavky na čistenie a kosenie verejného priestranstva, palivo a oprava detského ihriska. 

 

VEREJNÉ OSVETLENIE 

Z rozpočtovaných 70 300,- eur   bolo čerpaných 70 299,04 eur . Tu sú zahrnuté výdavky na 

verejné osvetlenie vo výške 35 000,-  eur .  V roku 2018 bolo uhradená výmena RVO vo 

výške 16 226,44 . Na materiál , opravu , údržbu a prekládku stĺpov bolo uhradená suma vo 

výške 18 863,24  eur. 

 

REKREAČNÉ SLUŽBY A ŠPORT 

Z rozpočtovaných 68 360 ,- eur bolo skutočne čerpaných 65 896,16 eur. 

Z toho výdavky  na mzdu a odvody – 22 959,95 eur.  

Tovary a služby -  20 936,21 eur ( energie, materiál ,údržba ŠA, oprava priestorov ŠA, 

vodovodu a ústredného kúrenia) 

bežné transfery – 22 000,- eur (dotácia pre TJ SOKOL).  
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KULTÚRNE SLUŽBY 

z rozpočtovaných 50 400,- eur  bolo skutočne použitých 49 926,- eur . 

Tu sú zahrnuté výdaje na ples, na oslavy CaM, oslavy jubilantov, Deň matiek, dotácie, 

prepravné na výlety , nákup kníh pre knižnicu, reprezentačné výdaje na oslavy 720. výročia 

obce a tlač knihy „ Tak plynul čas“. 

 

 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY 

Z rozpočtovaných 7 500,- eur bolo použitých 7 500,- eur . Tu je zahrnutá dotácia pre cirkev  

vo výške 7 500,- eur  - dotácia bola použitá na detský tábor a na vybavenie priestorov pre 

mládež a na pokrytie nákladov na zhotovenie nového oltára. 

 

 

VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE 

Z rozpočtovaných 254 880,- eur bolo vyčerpaných 254 279,50 eur. Tu sú zahrnuté výdavky 

na CVČ vo výške  3 499,50 eur a dotácia pre ZUŠ vo výške 250 780,- eur.  

Dotácie boli v roku 2018 v plnej výške zúčtované . Výdavky na ZUŠ  a CVČ sú  financované 

z rozpočtu obce z výnosu dane územnej samospráve, v ktorej sú výdavky na ZUŠ a CVČ 

napočítané v zmysle zák. č. 668/2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu dane  z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

STAROBA 

Z rozpočtovaných 97 510,- eur bolo skutočne vyčerpaných  85 833,42 eur. 

Tento oddiel  zahŕňa výdavky na činnosť DS – Ľubotice a za opatrovateľskú službu 

Mzdy a odvody zamestnancov DS boli vyplatené vo výške 56 916,95 €. Za stravovanie 

klientov DS sa uhradila čiastka 15 859,98 € . Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na energie, vodu , 

telekomunikačné služby, zdravotné posudky a výmenu podlahy v priestoroch DS. 

 

SOCIÁLNA POMOC OBČANOM 

Tu je zahrnutý príspevok na zdravotnícku pomôcku vo výške 1 089,90 eur. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

455 835                   454 452,45                     99,70 

 

v tom : 

           

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výkonné a  zákonodarné orgány 48 500 48 331,37 99,65 

Rozvoj obce 5 000 4 223,50 84,47 

Cestná doprava 227 087 225 921,92 99,49 

Nižšie sekundárne vzdelávanie 62 748 63 431,14 101,09 

Verejné osvetlenie 86 000 86 124,79 100,15 

Rekreačné a športové služby 26 500 26 419,73 99,70 

Spolu 455 835 454 452,45 99,70 
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Kapitálové výdavky boli vynaložené na : 

a)  V roku 2018 obec Ľubotice realizovala rozšírenie priestorov MŠ s bývalej knižnice. 

Stavebné úpravy stali 20 571,92  eur. V roku 2018 obec kúpila pozemky v hodnote 

26 175,45 eur. Projektová dokumentácia – obec pripravila projektovú dokumentáciu  

na rozšírenie MŠ a na  vodovod a kanalizáciu .                                                   

     

b) Výdavky na obnovu cintorína v roku 2018 boli vo výške 4 223,50 eur.      

    

c) Rekonštrukcia miestnych komunikácií - obec aj v roku 2018 pokračovala s opravou 

a rozširovaním miestnych komunikácií. Celkové výdavky boli vo výške 225 921,92 € .  

Bola zrekonštruovaná ul. Korabinského, Strojnícka, chodník na ul. Strážnickej 

a Kapušianskej. Vybudovala sa ul. Jarková a urobilo sa osvetlenie prechodu pre 

chodcov na ul. Nižňanskej. 

       

       d)  V roku v 2018 sa firme UNISTAV zaplatila čiastka 63 431,4 eur za zateplenie budovy     

 

  e)  Rozšírenie verejného osvetlenia - obec v roku 2018 rozšírila verejné osvetlenie                                                    

v hodnote 86  124,79 €  a to na ul. Jarkovej, Winklerovky,  Ergitálky, ul. Sekčovská , 

Lipová, Brezová a Bazová. 

  

        f)  Na ŠA sa  vybudoval zavlažovací systém v hodnote 26 419,73  € z toho 12 000,- eur 

      bolo poskytnutých zo SFZ. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

77 528    77 528  100 

 

Z rozpočtovaných 77 528,- € na splácanie istiny z prijatých úverov a návratnej finančnej  

výpomoci   bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 77 528,-  € 

 

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 731 016,75               1 676 319,91 96,8 

Z toho :   

ZŠ -       1 454 816,75 1 400 284,24 96,2 

MŠ -         276 200    276 035,67 99,9 

 

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou  subjektivitou tvoria predovšetkým výdavky na 

financovanie škôl a školských zariadení. Prenesené kompetencie – t. j. výchovno-vyučovací 

proces, ktorý sa vykonáva v ZŠ v Ľuboticiach a sú  financované z prostriedkov štátneho 

rozpočtu.  

Bežné výdavky ZŠ v roku 2018 boli vo výške 1 341 331,16 €. 

Originálne  kompetencie sú financované z rozpočtu obce z výnosu dane územnej samospráve, 

v ktorej sú výdavky na originálne kompetencie napočítané v zmysle zák. č. 668/2004 Z.z 
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o rozdeľovaní výnosu dane  z príjmov územnej samospráve v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

Do originálnych kompetencií v rámci ZŠ v Ľuboticiach patrí – školský klub detí a školská 

jedáleň. 

Výdavky na ŠJ boli vo výške 113 062,76 €( bez úhrady za nákup potravín) a výdavky na ŠKD 

104 968,94 €. 

Ďalšou originálnou kompetenciou s právnou subjektivitou je MŠ Ľubotice. 

Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ bola poskytnutá a vyčerpaná vo výške 5 450,- € .                            

 

 

  

Kapitálov výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  : 

Základná škola                                                      58 953,08  € 

Materská  škola                                                               0,00 € 

 

ZŠ boli poskytnuté finančné prostriedky na výstavbu multifunkčného ihriska. 

 

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 

  

Bežné  príjmy spolu 3 299 544,32 

z toho : bežné príjmy obce 3 109 870,00 

             bežné príjmy RO 189 674,32    

Bežné výdavky spolu                           2 842 006,14 

z toho : bežné výdavky  obce                              1 224 639,31 

             bežné výdavky  RO                             1 617 366,83 

Bežný rozpočet  457 538,18 

Kapitálové  príjmy spolu 20 294,34 

z toho : kapitálové  príjmy obce  20 294,34 

             kapitálové  príjmy RO - 

Kapitálové  výdavky spolu 513 405,53 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  454 452,45 

             kapitálové  výdavky  RO 58  953 ,08  

Kapitálový rozpočet  -493 111,19 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -35 573,01 

Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu 886,47 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 36 459,48 

Príjmy z finančných operácií  150 966,75 

Výdavky z finančných operácií 77 528,00 

Rozdiel finančných operácií 73 438,75 
RÍJMY SPOLU   3 470 805,41 

VÝDAVKY SPOLU 3 432 939,67 

Hospodárenie obce                            37 865,74 
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Schodok rozpočtu v sume  35 573,01 € 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 osobitných predpisov v sume  886,47 bol v rozpočtovom roku 2018 

vysporiadaný z rezervného fondu 

Usporiadanie záverečného účtu : 

 

A. Zdroje  

Zostatok peňažných prostriedkov na BÚ         37 865,74 

B. Kvantifikácia zostatku peňažných prostriedkov  

Finančné zúčtovanie s predchádzajúcim rokom  

- bežné prostriedky určené na prenesený výkon št. správy ZŠ v roku 2019                  886,47 

Zostatok bez účelových prostriedkov 36 979,27 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica. 

 

 

Sociálny fond Suma  

ZS k 1.1.2018            666,14          

Prírastky - povinný prídel -   1,5     %             2 374,83 

Úbytky   - stravovanie                         2 670,26 

KZ k 31.12.2018            370,71 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

 

 

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Majetok spolu 7 159 720 7 285 762 

Neobežný majetok spolu 6 469 385 6 636 784 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 850  

Dlhodobý hmotný majetok 6 072 448 6 149 024 

Dlhodobý finančný majetok 395 087 487 760 
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Obežný majetok spolu 687 782 648 031 

z toho :   

Zásoby 3 480 3 536 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 511 68 713 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  41 199 25 299 

Finančné účty  629 592 550 483 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  2 533 947 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 159 720 7 285 762 

Vlastné imanie  5 675 828 5 967 443 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  5 675 828  5 967 443 

Záväzky 467 216 366 074 

z toho :   

Rezervy  28 844 33 844 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 927 886 

Dlhodobé záväzky 666  371 

Krátkodobé záväzky 174 609  147  331 

Bankové úvery a výpomoci 261 170 183 642 

Časové rozlíšenie 1 016 676 952 245 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

      -      bankám              168 642,- 

-  dodávateľom              104 448,61  

-  štátnemu rozpočtu                              6 114,60 

      -       zamestnancom                24 293,96  

-      poisťovniam                                    10 916,97 

     -      MF SR                                            15 000,- 

 

 

 
P.

č. 

Výška prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2018 

Splatnosť 

 

1. 385 000 2,8 Blankozmenka 158 741 r. 2022 

3. 76 500 2,25 blankozmenka 9 901 r. 2019 

4. 200 000 1,75 Záložné právo 15 000 r. 2019 

 

8. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nemá podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia . 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 

d. štátnym fondom 

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 právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa 

 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola 384 303,08 384  199,22 103,86 

Materská škola 268 148,69 267 221,63   927,06 
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b. 

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2009 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 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

TJ – bežné výdavky   22  000 22 000 0 

Kelemešskí furmani           1 000         1 000                0 

Záhradkári               900            900                0 

DHZ Ľubotice            2 400         2 400                0 

OZ Jednota dôchodcov            2 300         2 300                0 

Cirkev- gréckokatolícka            3 000         3 000                0 

Cirkev - rímskokatolícka            4 500        4 500                 0 

CVČ           3 499,50          3 499,50                0 

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 

č. 4/2009  o dotáciách. 

 

c. 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 

účel Stav k 

31.12.2017 

Poskytnutá v 

roku 2018 

Použitá v roku 

2018 

Zostatok 

k 31.12.2018 

Komunálne voľby  1 936,23 1 936,23  

Životné prostredie  302,78 302,78  

Evidencia obyvateľov  1 263,20 1 263,20  

Na sociálne služby   37 977,12 37 977,12  

Na 5 ročné  5 450,00            5 450,00  

Na stravu  1 213,08 1 213,08  

Na školské potreby  249,00 249,00  

SFZ – zavlažovací systém   12 000,00 12 000,00  

Školstvo 967,05 1 017 611,00 1  017 691,58 886,47 
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d. 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

e. 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec nemala v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VÚC 

 

 

 

 

 

V Ľuboticiach, dňa : 15. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Mária Lokšová                                      Predkladá: JUDr. Miroslav Makara 

 

 

 

 

 


