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Záverečný účet Obce Holčíkovce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 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 17.12.2018 uznesením č.10/2018.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 09.09.2019 uznesením č. 4/2019
- druhá zmena schválená dňa 15.11.2019 uznesením č. 5/2019
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 7/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 23.01.2020 uznesením č. 1/2020
Rozpočet obce k 31.12.2019 v €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

641 330

Rozpočet
po zmenách
973 502

606 330
35 000
0
0
641 330

739 739
188 371
30 310
15 082
942 664

262 090
18 332
16 668
344 240

299 686
171 056
16 668
455 254
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v celých €
Rozpočet na rok 2019
641 330

Skutočnosť k 31.12.2019
973 502

% plnenia
151,79

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
262 790

Skutočnosť k 31.12.2019
264 077

% plnenia
100,49

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 184 000,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 203099,83 €, čo predstavuje plnenie na
110,38 %.
b/ Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 42 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42861,09 €, čo je
102,05 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23601,65 €, dane zo stavieb a bytov
boli v sume 19 259,44 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 42 861,09 €, z toho za
nedoplatky z minulých rokov 44,07 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 10 522,88 €.
c/ Daň za psa z rozpočtovaných 190,- €, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 169,75 €,
čo je 89,34 % , nedoplatok k 31.12.2019 je 0,- €.
d/ Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 100 €, skutočný príjem bol 439,50 €, čo predstavuje
plnenie na 439,50 %.
e/Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 36 500 €, bol
skutočný príjem k 31.12.2019 17 506,57 €, čo je 47,96 %, do poplatku za odpad patrí aj
poplatok z Environmentálneho fondu za skládku odpadov, ktorý k 31.12.2019 činí čiastku
9263,77 € . K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky z nedaňových príjmov – poplatky
komunálny odpad 118,00 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
33 120

Skutočnosť k 31.12.2019
50 400

% plnenia
152,17

a) Príjmy z prenajatých pozemkov
Na tejto položke nebol rozpočtovaný príjem, ale skutočnosť z prenajatých pozemkov bola
v sume 545,38 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2212 €, čo je 67,03 %
plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov a to: stavebné poplatky,
výruby stromov a matričné poplatky.
c) Iné poplatky z rozpočtovaných príjmov 33 120 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v
sume 50 400,34 €, čo je 152,17 %. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z poplatkov za tovary
a služby . Obec eviduje k 31.12.2019 pohľadávky z nedaňových príjmov v čiastke : 7734,56 €
,z toho :
Faktúry odberatelia : 1726,30 €
Voda za rok 2019 + stočné : 4333,98 €
Vladimír Michľo – 1674,28 €
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3) Bežné príjmy – granty a transfery:
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

310 420

425 262

% plnenia
137

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poskytovateľ
ÚPSVaR Vranov n/T
ÚPSVaR Vranov n/T
ÚPSAaR Vranov n/T
Okresný úrad Vranov n/
Okresný úrad Vranov n/T
Okresný úrad Vranov n/T
Krajský školský úrad
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad ŽP Prešov
MDVaRR SR Bratislava
MDVaRR SR Bratislava
MF SR

Suma v €
9486,89
18954,80
30,80
2237,92
2677,19
141,24
386764,53
1022,00
40,41
18,49
558,97
22150

Účel
Projekty
Dotácia hmotná núdza stravné
Dotácia RA
matrika
Voľby
Dotácia REGOB
Školstvo
Dotácia 5.ročné detí
Dotácia ŽP
Dotácia doprava
Dotácia – stavebný úrad
Dotácia.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
35 000

Skutočnosť k 31.12.2019
188 371

% plnenia
538,20

a/ Transfery zo štátneho rozpočtu:
Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 130 731,95 €, z toho
- dotácia z MF SR na verejné osvetlenie v RO Domaša Eva 12 150,00 €,
- dotácia na parkoviská v sume 10 000,00 € - zatiaľ nevyčerpané, prenesené do r. 2020
- dotácia na rekonštrukciu MŠ Holčíkovce zo ŠR a EÚ v hodnote 108 581,95 €
b/Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 57 639,00 €.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
30 310

% plnenia

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 334,53 € v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z. z toho dopravné ZŠ 334,53 €.
Prijatý úver z Prima banky na rekonštrukciu Materskej školy v čiastke 29975,88 €.
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6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
14 917

% plnenia

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola

14 916,91 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v celých €
Rozpočet na rok 2019
641 330

Skutočnosť k 31.12.2019
941 330

% plnenia
146,99

Skutočnosť k 31.12.2019
754 940

% plnenia
124,51

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2019
606 330

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia (05)
Bývanie a občianska vybaven.
(0630,0640)
Projekty + dotácie (KZ 111,1AC1, 1AC2)
Rekreácia, kultúra a nábož. (08)
Vzdelávanie - predškolská výchova
(09111, KZ 41)
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠKD,ŠJ (0950 , 0960)
Matrika (0133)
Transfery (641…, 642...)
Spolu OBEC a ZŠ
Spolu OBEC

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

197500
7600
10860

209385
11982
9084

106,02
157,66
83,65

0
9950
29250

13976
21226
25532

213,33
87,29

344240
0
2030
4900
606330
262 090

455254
1260
2238
5003
754940
299686

132,25
110,25
102,10
124,51
114,34

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 121 880 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 130 345,20 €, čo je
106,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, matriky ,
pracovníkov materskej školy. Mzdy aktivačných pracovníkov na projekty bola čiastka
6871,15 €, ktorá nebola rozpočtovaná. Obec zo svojich prostriedkov má spoluúčasť na
projektoch čiastku 1438,00 €, ktorá nebola rozpočtovaná.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 41 410,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 42 037,12 €, čo je
101,51 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
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Poistné za projekty neboli rozpočtované, čiastka bola 2563,91 €. Obec má spoluúčasť na
projektoch čiastku 281,76 €.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 98 800,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 127 303,71 €, čo
je 128,85 % 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. Vyššie plnenia sme mali z dôvodu toho : že bola nakupovaná
štiepka, obec sa zapojila do projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG, kde sme uhradili
faktúry za vypracovnie Inventarizácie, scénara hry LARP, za prípravu matríc a razenie mincí
a mobilnú aplikáciu v hodnote 11 180,00 €.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4900,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5002,59 €, čo
predstavuje 102,09 % čerpanie. Sú tú zahrnuté dotácie na členské príspevky, príspevok pre
nadáciu, príspevok pre CVČ a odchodné.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 930,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1121,16 €, čo
predstavuje 120,55 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
18 332

Skutočnosť k 31.12.2019
171 056

% plnenia

a) Výdavky verejnej správy:
Ide o nasledovné investičné akcie :
- projektová dokumentácia a VO – 3020,00 € (altánok a nadstavba telocvične)
- rekonštrukcia materskej školy – zo ŠR 97152,27 €, z fondov EÚ 11429,68 € z vlastných
zdrojov 40843,29 €
b) Bývanie a občianska vybavenosť (0640):
- projektová dokumentácia verejné osvetlenie RO Domaša Eva – 900,00 €
- výstavba verejného osvetlenia v RO Domaša Eva úsek k reštaurácii Solaris – 12 150,00
zo ŠR a 5560,28 € z vlastných zdrojov
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
16 668

Skutočnosť k 31.12.2019
16 668

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných 16668,00 € na splácanie istiny za bezkanálový rozvod tepla bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2019 v sume 16668,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2019
344 240

Skutočnosť k 31.12.2019
455 254

% plnenia
132,25

7

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola 455 254 €

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
754 656,40 €
739 739,49 €

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

14 916,91 €

754 939,79 €
299 686,03 €
455 253,76 €

-283,39 €
188 370,95 €
188 370,95 €

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0,00 €

171 055,52 €
171 055,52 €

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet +
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00 €

17 315,43 €
17 032,04 €
-16 301,20 €
730,84 €

Príjmy z finančných operácií

30 310,41 €

Príjmy z finančných operácií RO

165,14 €

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

16 668,00 €

13 807,55 €
973 502,90 €
942 663,31 €
30 839,59 €
-16 301,20 €
14 538,39 €

Prebytok rozpočtu v sume 17 032,04 € 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 sa znižuje o:
a) nevyčerpané prostriedky na prenesený výkon v oblasti školstva v sume 6301,20 € hmotná núdza strava,
b) nevyčerpané prostriedky poskytnuté ako dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 10 000,00 €
na Parkoviská,

8

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zostatok finančných operácií v sume 13 807,55 € bol zvýšený o prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu v sume 730,84 €
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) a prebytok rozpočtu podľa § 15 ods.
1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 14538,39 € , navrhujeme
použiť na :
- tvorbu rezervného fondu

14 538,39 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 14 538,39 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2019

8916,75

Prírastky - z prebytku hospodárenia

13874,96

- ostatné prírastky
Úbytky
0,00
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

22 791,71

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2019

1865,83

Prírastky - povinný prídel -

1 %

1011,97
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- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

433,35

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky

891,68

KZ k 31.12.2019

1552,57

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

2524291,95

2756411,12

Neobežný majetok spolu

2477674,41

2678475,05

198,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2397738,20

2598736,86

Dlhodobý finančný majetok

79738,21

79738,21

Obežný majetok spolu

45012,75

76118,63

549,20

466,75

Zúčtovanie medzi subjektami VS

6,00

3,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

14060,22

14591,95

Finančné účty

30397,33

61056,93

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1604,79

1817,42

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

2524291,95

2756411,12

Vlastné imanie

1495324,71

1498909,56

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
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Výsledok hospodárenia

1495324,71

Výsledok hospodárenia za účtovné

149890956

8139,31

3584,85

72984,20

170439,72

obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy

1200,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

00,0

0,00

Dlhodobé záväzky

1865,83

1552,77

Krátkodobé záväzky

20288,71

104749,41

Bankové úvery a výpomoci

49629,66

62937,54

Časové rozlíšenie

955983,04

1087061,84

1200,00

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

167 686,95

167 686,95

- dodávateľom

83 318,21

83 318,21

- zamestnancom

11 713,99

11 713,99

- poisťovniam

7 346,65

7 346,65

- daňovému úradu

2 079,47

2 079,47

62 937,54

62 937,54

291,09

291,09

Druh záväzkov voči/spolu

z toho po lehote
splatnosti

- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Prima banka Bezkanálový
Slovensko, rozvod tepla
a.s.

Výška
Ročná splátka Ročná splátka
poskytnutéh istiny za rok úrokov za rok
o úveru
2019
2019

49 629,66

Prima banka Splufinancovan 29 975,88
Slovensko, ie rekonštrukcie
a.s.
MŠ

Zostatok úveru
(istiny) k
31.12.2019

Rok
splatnosti

16 668,00

1090,35

32 961,66

2021

0,00

30,81

29 975,88

2029
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Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na bezkanálový rozvod tepla, úver je dlhodobý,
s dobou splatnosti do roku 2021, splátky istiny a úrokov sú mesačné. V roku 2019 bola
uzavretá Zmluvu o municipálnom úvere s Prima bankou na zabezpečenie spolufinancovania
rekonštrukcie Materskej školy, úver je dlhodobý, s lehotou splatnosti do 10 rokov, s
ľubovoľnou výškou splátok podľa možností obce.
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 z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:

324584,41

- skutočné bežné príjmy obce

303733,59

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

324584,41

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019

62 937,54

- zostatok istiny z bankových úverov

62 937,54

Spolu celková suma dlhu k 31.12.2019

62 937,54

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

0,00

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce

0,00

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2018

62 937,54
§ 17 ods. 6. písm. a)

324584,41
62 937,54
19,40 %
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 z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018

324584,41

- skutočné bežné príjmy obce

303733,59

Spolu bežné príjmy obce s RO k 31.12.2018

324584,41

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

356633,14

- dotácie z MF SR...

14183,87

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 o dotácie v sume

370817,01
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Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*

324584,41

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou
jednorazového predčasného splatenia:
- 821005

16 668,00

- 651002

1 121,16

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

17 789,16

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods. 6 písm b)

17 789,16
324584,41
5,50 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky .

10. Podnikateľská činnosť
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
1946,24 €
Celkové výnosy
1829,20 €
Hospodársky výsledok
- 117,04 €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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.
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a.) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

RO Holčíkovce (584)
Vlastné prostr.RO (699)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

42 350,41
5 250,71

0,00
0,00

42 350,41
5 250,71

b.) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2019 neposkytla dotácie v súlade so VZN č.1/2006 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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

c.) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

UPSVaR

Dotácia projekt §50 j, §54

ÚPSVaR

Dotácia hmotná núdza

OÚ Vranov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

9486,89

9486,89

0

18954,80

12653,60

6301,20

Matrika

2237,92

2237,92

0

OÚ Vranov

Voľby

3012,28

2677,19

335,09

OÚ Vranov

Dotácia REGOB

141,24

141,24

0

OÚ Prešov

Dotácia školstvo

390095

390095

0

OÚ Prešov

Dotácia 5 ročné deti

1022,00

1022,00

0

OÚ Prešov

Dotácia ŽP

40,41

40,41

0

MDVaRR

Dotácia doprava

18,49

18,49

0

MDVa RR

Dotácia KSÚ

558,97

558,97

0
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OU Vranov

Dotácia register adries

MF SR

Dotácia verejné osvetlenie RO
Domaša Eva, Parkoviská

30,80

30,80

0

22150,00

12150,00

10000

Dodácia Parkoviská – dotácia na kapitálové výdavky, ktoré budú čerpané v roku 2020.
d. ) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
f.) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

V roku 2019 obec nemala poskytnutú žiadnu dotáciu z VUC.

Vypracovala: Ing. Katarína Jenčová

Predkladá: Mgr. Michal Flešar

V Holčíkovciach, dňa 1.6.2020
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