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Spracoval : Palenčárová Ľuboslava
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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 na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 7/7/2017
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena č. 1/2/2018 schválená dňa 8.2.2018 uznesením č. 5/1/2018
- druhá zmena č. 2/5/2018 schválená dňa 3.5.2018 uznesením č. 6/2/2018
- tretia zmena č. 3/6/2018 schválená dňa 28.6.2018 uznesením č. 4/3/2018
- štvrtá zmena č. 4/9/2018 schválená dňa 18.9.2018 uznesením č. 7/4/2018
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5/11/2018 starostom obce dňa
21.11.2018
- šiesta zmena schválená dňa 13.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 6/12/2018 uznesením
č. 20
Rozpočet obce k 31.12.2018
Schválený rozpočet
v EUR
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

868.599,-
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Schválený rozpočet
po poslednej zmene
v EUR
878.096,-

602.274,266.325,0
868.599,-

618.850,225.990,33.256,878.096,-

503.483,365.116,0
0

540.377,337.719,0
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene v EUR
878.096,-

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR

% plnenia

902.775,54

102,81

Z rozpočtovaných celkových príjmov 878.096,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
902.775,54 EUR, čo predstavuje 102,81 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene EUR
618.850,-

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR

% plnenia

641.862,93

103,72

Z rozpočtovaných bežných príjmov 618.850,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
641.862,93 EUR, čo predstavuje 103,72 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene EUR
352.826,-

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR

% plnenia

368.858,63

104,54

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 326.880,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 340.245,81 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,09 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14.770,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 15.748,51 EUR, čo
predstavuje plnenie na 106,62 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.627,76 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 6.059,79 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 60,96 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 15.650,22 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 98,29 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 363,13 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 550,- EUR bol skutočný príjem
predstavuje 90,15 % plnenie.

k 31.12.2018 v sume 495,80 EUR, čo

Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 66,- EUR bol príjem vo výške 0 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 10.000,- EUR bol skutočný príjem vo výške 11.808,11 EUR, čo predstavuje
plnenie na 118,08 %. K 31.12.2018 evidujeme nedoplatky vo výške 4.280,10 EUR. Hlavnú časť
neplatičov tvoria občania z rómskej osady.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene v EUR
33.102,-

Skutočnosť k 31.12.2018
v EUR

% plnenia

44.041,17

132,93

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11.002,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11.423,11 EUR, čo je
103,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 2.645,20 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 800,- EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 7.916,91 EUR a príjem z prenájmu inventáru v sume 61,- EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 21.400,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 31.008,14 EUR, čo
predstavuje plnenie na 144,90 %. Sú to:
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2.300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2.168,50 EUR, čo je
94,28 % plnenie. Sú to poplatky za uzavretie sobáša, overovanie listín a podpisov, poplatky za
stavebnú činnosť a vydávanie potvrdení.
Administratívne poplatky – za porušenie predpisov:
Z rozpočtovaných 100,- EUR bolo inkasovaných 82,79 EUR, čo predstavuje 82,79 % plnenie.
Iné poplatky a platby – za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 12.700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 19.970,55 EUR, čo
je plnenie na 157,25 %. Sú to poplatky za miestny rozhlas a verejné priestranstvo, poplatky za
vodu, stočné, cintorínske poplatky a ostatné poplatky.
Iné poplatky a platby – za MŠ a ŠKD:
Z rozpočtovaných 1.800,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1.900,- EUR, čo
predstavuje 105,56 % plnenie.
Iné poplatky a platby – stravné :
Z rozpočtovaných 4.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6.886,30 EUR, čo je
plnenie na 153,03 %.
Úroky
Z rozpočtovaných 50,- EUR bol príjem k 31.12.2018 vo výške 26,94 %, čo je plnenie na 53,88
%.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 650,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 1.582,98
EUR, čo predstavuje 243,54 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek a príjmy z poistného
plnenia.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene v EUR
232.922,-

Skutočnosť k 31.12.2018
v EUR

% plnenia

228.963,13
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98,30

Z rozpočtovaných grantov a transferov 232.922,- EUR bol skutočný príjem vo výške 228.963,13
EUR, čo predstavuje 98,30 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
SR

Suma
Účel
v EUR
7.280,14 Rodinné prídavky a sociálne dávky /osobitný
príjemca/
4.409,Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
730,40 Dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
503,40 Na konanie volieb do orgánov samosprávy obcí
3.434,28 Na podporu zamestnanosti

Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
SR
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva

130.243,1.702,4.450,-

Okresný úrad Prešov, odbor školstva

1.717,-

Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

40,10.080,2.200,3.000,-

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministersvo ŽP SR

3.243,18
377,19
24,40
6.345,75

MPSVaR SR

23.032,75

Prešovský samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministersvo vnútra SR – Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity
MPSVaR SR
Mária Uličná

1.000,105,20
23.085,94

1.909,50
50,-

Normatívne finančné prostriedky
Na vzdelávacie poukazy
Na skvalitnenie podmienok na výchovu
a vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Na financovanie aktivít súv. s výchovou
a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred
plnením povinnej šk. dochádzky
Na učebnice
Na asistenta učiteľa
Na školu v prírode
Na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO
Na matričnú činnosť
Na evidenciu obyvateľstva
Na register adries
Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného
odpadu v obci Fričovce
Realizácia projektu „Vybudovanie stojísk
a sanácia nezákonne umiestneného odpadu
v obci Fričovce“
Bartolomejský deň 2018
Dotácia na starostlivosť o ŽP
Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej
práce a terénnej práce
Realizácia projektu „V škole úspešnejší“
Sponzorský dar na Bartolomejský deň 2018

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene EUR
225.990,-

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR

% plnenia

222.655,75

98,52

Z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 732,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 732,- EUR, čo je plnenie
na 100 %.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 225.258,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
221.923,75 EUR, čo predstavuje 98,52 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
30.000,-

MPSVaR SR

25.057,20

Ministerstvo ŽP SR

166.866,55

Účel
Rekonštrukcia garáže a skladu
hasičskej techniky
Realizácia projektu
„Vybudovanie stojísk a sanácia
nezákonne umiestneného odpadu
v obci Fričovce“
Zavedenie
zberu
biologicky
rozložiteľného odpadu v obci
Fričovce

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene v EUR
33.256,-

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR

% plnenia

38.256,86

115,04

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 33.256,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 38.256,86 EUR, čo predstavuje 115,04 % plnenie.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 32.916,59 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 340,27 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
V roku 2018 sme taktiež prijali na účet ako finančnú zábezpeku 5.000,- EUR. Tieto finančné
prostriedky budú v roku 2019 vrátené.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene v EUR
878.096,-

Skutočnosť k 31.12.2018
v EUR
780.259,95

% čerpania

88,86

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 878.096,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 780.259,95 EUR, čo predstavuje 88,86 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene v EUR
540.377,-

Skutočnosť k 31.12.2018 v
EUR
519.939,02

% čerpania

96,22

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 540.377,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
519.939,02 EUR, čo predstavuje 96,22 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 214.910,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
209.613,30 EUR, čo je 97,54 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matrikárky, aktivačného pracovníka, pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD , ŠJ a pracovníkov terénnej
sociálnej práce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 81.007,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 76.241,82
EUR, čo je 94,12 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 231.226,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
221.227,58 EUR, čo je 95,68 % 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 13.234,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume12.856,32
EUR, čo predstavuje 97,15 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
337.719,-

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

260.320,93

77,08
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 337.719,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 260.320,93 EUR, čo predstavuje 77,08 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 19.068,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19.134,01 EUR,
čo predstavuje 100,35 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia garáže a skladu hasičskej techniky
Z rozpočtovaných 57.376,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 56.254,21 EUR,
čo predstavuje 98,04 % čerpanie.
c) Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce
Z rozpočtovaných 228.750,- EUR bola skutočne čerpaná k 31.12.2018 suma 168.753,28 EUR, čo
predstavuje 73,77 % plnenie.
d) ČOV a kanalizácia obce
Z rozpočtovaných 5.500,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3.526,36 EUR, čo
predstavuje 64,12 % plnenie.
e) Výstavba vodovodu
Z rozpočtovaných 21.845,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7.492,80 EUR, čo
predstavuje 34,30 % plnenie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

641.862,93
519.939,02
121.923,91
222.655,75
260.320,93
-37.665,18
84.258,73
13.762,32
70.496,41
33.256,86
0,00

33.256,86
897.775,54
780.259,95
117.515,59
13.762,32
103.753,27

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce
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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, bol
zistený prebytok rozpočtu v sume 84.258,73 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 33.256,86 EUR sme použili na financovanie bežných výdavkov v oblasti
školstva, nakoľko sa jedná o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2017, ktoré boli použité
v roku 2018.
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 13.545,95 EUR, a to na :
- normatívne finančné prostriedky na ZŠ v sume 12.510,76 EUR
- finančné prostriedky na sociálne znevýhodnené prostredie v sume 884,63 EUR
- finančné prostriedky na 5-ročné deti v sume 150,56 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 216,37 EUR,
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 70.496,41 EUR.

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 1.1.2018
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 31.12.2018
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Suma v EUR
138.802,78
0
0
0
0

5.106,07
0
133.696,71

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
567,71
2.886,39
0
351,50
789,0
1.604,65
708,95

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
3.125.579,36
3.481.366,22
2.901.219,84
3.166.098,54
11.967,79
2.669.766,58
219.485,47
222.231,94

10.600,03
2.936.013,04
219.485,47
312.375,65

6.781,93
0
0
13.883,34
201.566,67
0
0
2.127,58

7.055,27
0
0
12.912,14
292.408,24
0
0
2.892,03

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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
3.125.579,36
3.481.366,22
1.068.681,27
1.271.035,32
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0
0
1.068.681,27
216.649,33

0
0
1.271.035,32
209.556,82

0
32.916,59
154.785,29
28.947,45
0
1.840.248,76

550,13.545,95,
154.938,96
40.521,91
0
2.000.774,08

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

6.584,25
15.738,67
10.396,76
2.328,38
13.545,95
0
0
153.774,08
202.368,09

z toho v lehote
splatnosti

6.584,25
15.738,67
10.396,76
2.328,38
13.545,95
0
0
153.774,08
202.368,09

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obec má záväzky /ostatné záväzky/ voči Združeniu obcí Fričovce, Široké, Šindliar a Lipovce,
ktoré vynaložili finančné prostriedky na výstavbu ČOV a kanalizácie týchto obcí. Do
vysporiadania vzájomných vzťahov a kolaudácie stavby sa dané prostriedky evidujú ako záväzky.
Obec nevyčerpala všetky finančné prostriedky /voči štátnemu rozpočtu/, ktoré prijala ako dotácie
na školstvo, ktoré boli do 31.3.2019 vyčerpané.

8. 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 žiadne dotácie v súlade s VZN o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
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.

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá zriadenú a založenú žiadnu právnickú osobu.
b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

MV SR

Na financovanie volieb – bežné
výdavky
Na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného soc.
vylúčením – bežné výdavky
Na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného soc. Vylúčením – bežné
výdavky
Náhradný príjemca – rodinné
prídavky a sociálna dávka – bežné
výdavky
Na podporu zamestnanosti –bežné
výdavky
Normatívne finančné prostriedky
- bežné výdavky

503,40

503,40

0

4.409,-

4.409,-

0

730,40

730,40

0

7.280,14

7.280,14

0

3.434,28

3.434,28

0

UPSVaR

UPSVaR

UPSVaR

UPSVaR
OÚ –odbor
školstva

130.243,-

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.3 použitých
stĺ.4 )
finančných
prostriedkov

117.732,24

12.510,76

OÚ –odbor
školstva

Na vzdelávacie poukazy –bežné
výdavky
- bežné výdavky

1.702,-

1.702,-

0

OÚ –odbor
školstva

Na skvalitnenie podmienok na
výchovu a vzdelávanie žiakov zo
SZP
- bežné výdavky

4.450,-

3.565,37

884,63

OÚ –odbor
školstva

Na financovanie aktivít súv.
s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré
majú jeden rok pred plnením
povinnej šk. dochádzky
- bežné výdavky

1.717,-

1.566,44

150,56

OÚ – odbor
školstva
OÚ – odbor
školstva
OÚ – odbor
školstva
MV SR

Na asistenta učiteľa – bežné výdavky

10.080,-

10.080,-

0

40,-

40,-

0

Na školu v prírode – bežné výdavky

2.200,-

2.200,-

0

Na matričnú činnosť – bežné
výdavky
Na evidenciu obyvateľstva – bežné
výdavky
Na register adries – bežné výdavky

3.243,18

3.243,18

0

379,19

377,19

0

24,40

24,40

0

MV SR
MV SR

Na učebnice – bežné výdavky
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MPSVaR SR

Realizácia projektu „V škole

1.909,50

1.909,50

0

3.000,-

2.849,46

150,54

105,20

105,20

0

23.085,94

23.085,94

0

6.345,75

6.345,75

0

166.866,55

166.866,55

0

23.032,75

23.032,75

0

25.057,20

25.057,20

0

úspešnejší“ – bežné výdavky
Dobrovoľná

Na zabezpečenie materiálno-tech.

požiarna

vybavenia DHZO – bežné výdavky

ochrana SR
Na starostlivosť o ŽP – bežné

MV SR

výdavky
Na zabezpečenie realizovania

MV SR

terénnej sociálnej práce a terénnej
práce
MŽP SR
MŽP SR

MPSVaR SR

MPSVaR SR

Zavedenie zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Fričovce – bežné výdavky
Zavedenie zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Fričovce – kapitálové
výdavky
Realizácia projektu „Vybudovanie
stojísk a sanácia nezákonne
umiestneného odpadu v obci
Fričovce“ – bežné výdavky
Realizácia projektu „Vybudovanie
stojísk a sanácia nezákonne
umiestneného odpadu v obci
Fričovce“ – kapitálové výdavky

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2018 nemala poskytnuté žiadne finančné prostriedky z inej obce.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Prešovský samosprávny kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1.000,-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1.000,-

0

V roku 2018 nám bola poskytnutá dotácia z PSK na Bartolomejský deň 2018.
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10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 70.496,41 EUR.
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