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Záverečný účet Obce Krčava za rok 2018 
 
 
1. Rozpočet obce na rok 2018  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 
Obec v roku 2018 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 prebytkový. 
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 29.12.2017, uznesením č. 
61/2017. 
Rozpočet bol zmenený  tri krát.  

- prvá zmena schválená dňa   22.06.2018,uznesením č. 18/2018 
- druhá zmena schválená dňa 26.09.2018, uznesením č. 28/2018 
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2018, uznesením č. 14/2018 

 
Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách 

 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 683 778.- 889 607.- 
z toho : --- --- 
Bežné príjmy 598 290.- 649 191.- 
Kapitálové príjmy 0.-       100 776.- 
Finančné príjmy 27 317.-   76 719.- 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 58 171.-    62 921.- 
Výdavky celkom 674 948.- 862 935.- 
z toho : --- --- 
Bežné výdavky 134 895.- 165 145.- 
Kapitálové výdavky   41 000.- 141 703.- 
Finančné výdavky    3 984.-     3 984.- 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 495 069.- 552 103.- 
Rozpočtové hospodárenie  obce +  8 830.-   + 26 672 .- 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR   
    V rozpočte  na rok 2018 je  uvedený upravený rozpočet. 
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

826 686,00- 825 331,90.- 99,84 
 

1) Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

649 191,00.-              647 837,41.-      99,79 
 
 

a) daňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

247 723,00.- 247 017,62.- 99,72 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 218 780.-EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 218 786,72.- EUR, čo predstavuje plnenie 
na 100 %.  
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných  24 386.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  24 106,08.- EUR, 
čo je 98,85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 642,98.- EUR, dane zo 
stavieb boli v sume  5 214,84.- EUR a dane z bytov boli v sume 248,26.- EUR. Za rozpočtový 
rok bolo zinkasovaných 20 179,77.- EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 926,31.- EUR.  
Daň za psa  
Z rozpočtovaných 400.- EUR bol skutočný príjem vo výške 322,82.- €, čo predstavuje 80,70 
% plnenie. 
Daň za ubytovanie 
 Z rozpočtovaných 100.- € bol skutočný príjem vo výške62.- EUR, čo je 62 % plnenie.   
Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných ;57.- EUR bolo skutočné plnenie 6.- €, čo predstavuje 10,53%. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 4 000.- EUR bol skutočný príjem vo výške 3 734,00.- €, čo predstavuje 
93,35 %plnenie. Uvedený príjem tvoria poplatky za KO za bežný rok  3 577,60.- EUR, 
a nedoplatky za minulé roky 156,40.- EUR.  
 

b)  nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

6 446,00.- 5 890,96.- 91,39 
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Dividendy 
Z rozpočtovaných 1180.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 175,60.- EUR, 
čo je 99,63 % plnenie. 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných  715.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 715,00.- EUR, čo je 
100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov a priestorov ( prenájom domu smútku 
a kaderníctva). 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky FO,  PO a poplatky za balík služieb. 
Z rozpočtovaných  1 500.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018  v sume 1 078,65.- EUR, 
čo je 71,91 % plnenie.  
 
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 
Patria tu poplatky za reláciu v miestnom rozhlase, cintorínsky poplatok,  príjem za 
kopírovanie, za predaj vriec na KO a príjem za reklamné panely. Z rozpočtovaných 600,00.- 
EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 493,89.- EUR, čo je 82,32 % plnenie.  
 
Poplatky a platby za stravné 
Z rozpočtovaných 1 870.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 za stravné 1 859,48.-EUR, 
čo je 99,44 % plnenie. 
 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 
Z rozpočtovaných 106.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 za znečisťovanie ovzdušia 
106,00.-EUR, čo je 100 % plnenie. 
 
Úroky z tuzemských vkladov 
Z rozpočtovaných 30.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 z úrokov  16,84.-EUR, čo je 
56,13 % plnenie. 
 
Iné nedaňové príjmy  
Z rozpočtovaných  445.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 445,50.- EUR, čo je  
100,14 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy patria  príjmy z dobropisov, čo predstavuje   
271,07.- EUR a  príjmy z vratiek 174,43.- EUR  
 
prijaté granty a transfery   
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

395 022,00.-                 394 928,83.- 99,98 
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Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. OÚ-odb.školstva 345 536,00.- Prenesené pre ZŠ-normatívne fp 
2. OÚ-odb.školstva 1 876,00.- Príspevok pre MŠ 
3. OÚ-odb.školstva 3 885,00.- Vzdelávacie  poukazy 
4. OÚ-odb.školstva 9386,00.- Dopravné 
5. OÚ-odb.školstva 63,00.- Na učebnice 
6. OÚ-odb.školstva 3 360,00.- Asistenti učiteľa 
7. OÚ-odb.školstva 2 298,00.- Odchodné 
8. Úrad vlády SR 2 019,98.- Športové potreby do telocvične 
9. OU –odb. školstva 1  800,00.- Škola v prírode  
10. ÚPSVaR 4 604,00.- Strava pre žiakov HN 
11. ÚPSVaR 830,00.- Školské potreby pre žiakov HN 
12. ÚPSVaR 4 800,00.- Sociálne znevýhodnené prostredie 
13. Okresný úrad 33,00.- Pren.výkon štát.správy - ŽP 
14. Okresný  úrad 2 019,92.- Matrika 
15. Okresný úrad 99,32.- CO 
16. Okresný úrad 880,07.- Voľby do OSO 
17. Okresný úrad 136,62.- REGOB 
18. Okresný úrad 21,20.- Register adries 
19. ÚPSVaR – ESF /1AC1/ 7 931,47.- Refundácia dohody  
20. ÚPSVaR – ŠR /AL1/ 1 948,78- Refundácia dohody  
21. ÚPSVaR – ŠR /1AC2/ 1 400,47.- Refundácia dohody  
 SPOLU 394 928,83.-   

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
2) Kapitálové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

100 776,00.- 100 776,00.- 100,00 
 
        Granty a transfery 
Obci boli poskytnuté kapitálové granty a transfery : 
- na detské ihrisko vo výške 8 500,00.- eur, 
- na ZŠ na obvodový plášť vo výške 22 875.- eur, 
- na ZŠ na okná vo výške 20 000,00.- eur, 
- na rekonštrukciu chodníka a vytvorenie parkoviska z EÚ vo výške  37 050,75.- eur 
                                                                            zo ŠR vo výške  12 350,25.- eur                  
 
3) Príjmové finančné operácie:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

76 719.- 76 718,49.- 100 
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PFO tvoria finančné prostriedky vo výške 76 718,49.- EUR. Sumu 27 316,86.- EUR tvorí 
prevod prostriedkov z rezervného fondu, a sumu 49 401,63.- eur tvorí prijatý dlhodobý 
bankový úver na rekonštrukciu MK a vytvorenie parkovacích miest.  
 
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
     Bežné príjmy :  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

62 343.- 53 623,09.- 86,01 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 62 343.-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  
53 623,09 .- EUR, čo predstavuje 86,01  % plnenie. 
  
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola s Materskou školou:  53 623,09.- EUR. 
 
Bežné  príjmy tvoria: tuzemské bežné transfery  zo ŠR 15 716,54.- EUR, poplatky za školy 
a školské zariadenia- vlastné príjmy 3 161,64.- EUR,   poplatky a platby za predaj výrobkov  
8 081,95 .- EUR,  poplatky za stravné  24 073,44.- EUR,  príjmy z vratiek 2 381,72.- EUR, 
príjmy z refundácie 193,20.- EUR a z prenajatých budov 14,60.- EUR.  
  
 
    Kapitálové príjmy :  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00.-                   0,00.- 100 
 
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  nemala žiadne kapitálové príjmy. 
 
 
   Príjmové finančné operácie:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

578,00.- 578,25.- 100 
 
V roku 2018 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 578,25.- EUR 
 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  v EUR  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

310 832,00.- 311 845,93.- 100,33 
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1) Bežné výdavky : 
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

165 145,00.-             166 093,79.-       100,57 
 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 165 145.- EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2018 vo výške  166 093,79.- EUR, čo predstavuje 100,57% plnenie. 
v tom :            
                                                                                                               
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy, vrátane  
RA  a REGOB /0111/ 

118 585,00.- 118 925,79.- 100,29 

Ekonomická oblasť /0112/ 2 670,00.- 2 636,02.- 98,73 
Matrika /0133/ 2 537,00.- 2 484,43.-   97,93 
Voľby /0160/ 770,00.- 895,05.- 116,24 
Civilná ochrana /0220/ 100,00.- 99,32.- 99,32 
Transakcie verejného dlhu /0170/ 2 891,00.- 2 905,12.- 100,49 
Cestná doprava /0451/  1 400,00.- 1 480,80.- 105,77 
Nakladanie s odpadmi /0510/ 5 348,00.- 5 352,26.- 100,08 
Nakladanie s odpad. vodami /0520/ 420,00.- 433,20.- 103,14 
Ochrana prírody a krajiny /0540/ 0,00.- 0,00.- 0 
Rozvoj obci AČ /0620/ 14 589,00.- 14 884,96.- 102,03 
Verejné osvetlenie /0640/ 1 890,00.- 1 902,29.- 100,65 
Zdravotníctvo /0721/ 1 250,00.- 1 289,45.- 103,16 
Vysielacie a vydavat. služby/0830/ 233,00.- 215,35.- 92,42 
Nábož. a iné spol. služby /0840/ 2 903,00.- 3 026,45.- 104,25 
Vzdelávanie – základné /0912/ 4 124,00.- 4 126,30.- 100,06 
Dávky soc. zabez. HN /1070/ 5 435,00.- 5 437,00.- 100,04 
Spolu 165 145,00.- 166 093,79.- 100,57 

 
Z dotácia na matričnú činnosť obec nevyčerpala sumu 38,31.- eur  toho dôvodu je obec 

povinná vrátiť ju v roku 2019 do štátneho rozpočtu. 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 69 119.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 69 051,84.- 
EUR, čo je 99,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, osobné príplatky a odmeny 
pracovníkov OcÚ, matriky, hlavného kontrolóra a aktivačných pracovníkov. 
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 23 231.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 23 732,07.-
EUR, čo je 102,15 % čerpanie. Patria sem odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej 
poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové invalidné poistenie, na poistenie v 
v nezamestnanosti a poistenie do rezervného fondu a príspevok do DDP.  
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c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 57 648.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 58 147,50.- 
EUR, čo je 100,86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,                
ako sú cestovné náhrady, elektrická energia, plyn, vodné, všeobecný materiál, poštovné 
a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, interiérové vybavenie, výpočtová 
technika, knihy a časopisy, prevádzkové stroje, technika a náradie, pracovné odevy a obuv, 
potraviny, servis, údržba a opravy výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení,  dopravné, 
prepravné dopravných prostriedkov,  všeobecné a špeciálne služby, reprezentačné, odmeny 
a príspevky,  pokuty, poplatky bankám, prídel do SF, štúdie, expertízy a posudky a  náhrady 
mzdy, propagácia, inzercia, web, školenia, konkurzy a súťaže, reklama a inzercia,  údržba 
softwéru, údržba výpočtovej techniky, poistenie majetku, palivá ako zdroj energie. 
 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 12 256.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 12 257,26.- 
EUR, čo predstavuje  101,47 % čerpanie. Sumu tvoria  transfery na členské príspevky na 
mikroregión Koromľa a okolie,  RVC, ZMOS, MAS, obci Vinné, ZMOS - Sobranecký 
región,  príspevok na  dobrovoľnú požiarnu ochranu a  transfer na školské potreby 
a stravu, transfer na nemocenské dávky, odstupné a transfer na ŽP. 
 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 2 891.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 905,12.-
EUR, čo predstavuje 100,49 % čerpanie. Patrí tu splácanie úrokov a manipulačné poplatky.  
 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

141 703,00.-                   141 768,14.- 100,05 
 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 141 703.- EUR bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2018 v sume 141 768,14.- EUR, čo predstavuje 100,05 % plnenie. 
 
V tom :   
        
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Cestná doprava /0451/ 32 970,00.- 32 970,08.- 100,00 
Rozvoj obci /0620/ 108 733,00.- 108 798,06.- 100,06 
Spolu 141 703,00.- 141 768,14.- 101,03 

 
 Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
 
a) Cestná doprava  
Z rozpočtovaných 32 970.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 32 970,08-      
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o projektovú a prípravnú dokumentáciu na 
miestne komunikácie a rekonštrukciu chodníkov. 
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b)Rozvoj obci 
Z rozpočtovaných 108 733.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 108 798,06.-      
EUR, čo predstavuje 100,06 % plnenie. Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie 
a realizáciu nových stavieb:  – vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne v celkovej sume    
                                             98 803,26.- eur,  
                                           - detské ihrisko v celkovej sume  9 994,80.- eur       
     
 
3) Výdavkové finančné operácie : 
   
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

3 984,00.- 3 984,00.- 100,00 
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 3 984.- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov 
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 984,00.- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie 
rozpočtu. 
 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky :  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

507 407,00.- 490 768,48.- 96,72 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 507 407.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 
v sume 490 768,48.- EUR, čo predstavuje 96,72 % plnenie.  
 
 
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
MŠ -  09111 55 800,00.- 50 419,57.- 90,36 
ZŠ   - 09121,09211 375 802,00.- 366 100,02.- 97,42 
ŠKD- 0950 13 721,00.- 13 667,72.- 99,61 
ŠJ   -   09601,09602,09603        62 084,00.- 60 581,17.- 97,58 
Spolu 507 407,00.- 490 768,48.- 96,24 

 
. 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
 
Všetky bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  patria RO : 
Základná škola  s Materskou školou. 
Patria tu platy pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom ZŠ, MŠ, ŠJ aj ŠKD, osobné 
príplatky, ostatné príplatky, odmeny,  poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,  
energie, vodné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, výpočtová 
technika, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, prevádzkové stroje, prístroje a náradie, 
všeobecné služby, knihy a časopisy, pracovné pomôcky, potraviny palivá ako zdroj energie, 
údržba výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, budov, stravovanie, školenia, cestovné, 
odmeny na DoVP, pokuty a penále  prídel do SF, transfery na nemocenské dávky a odchodné.  
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 
 
a )Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných  284 561.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 281 121,62.- 
EUR, čo je 98,79 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, osobné a ostatné príplatky, 
doplatky k platu a odmeny všetkých zamestnancov (pedagogických aj nepedagogických) ZŠ 
s MŠ Krčava. 
 
b)Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 102 390.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 100 407,89.-
EUR, čo je 98,06 % čerpanie. Ide o poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej 
poisťovne na nemocenské, invalidné, starobné, úrazové poistenie, a na poistenie 
v nezamestnanosti a poistenie do rezervného fondu.  
 
 c)Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 106 880.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške  97 133,37.- 
EUR, čo je 90,88 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky  ako sú cestovné náhrady, poštové 
a telekomunikačné služby, energie, vodné, všeobecný materiál, rutinná a štandardná údržba 
budov, všeobecné služby, odmeny a príspevky,  knihy,  poplatky bankám, prídel do SF, 
školenia, údržba softwéru, strojov a prístrojov,  nákup a údržba výpočtovej techniky, poistenie 
majetku, palivá ako zdroj energie, interiérové vybavenie, potraviny, odmeny na DoVP, 
pokuty a penále a stravovanie. 
 
d)Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 13 576.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 12 105,60.- 
EUR, čo predstavuje 89,17 % čerpanie. Sumu tvoria transfery na nemocenské dávky, 
transfery jednotlivcovi a odchodné. 
 
Kapitálové výdavky:  
 
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

44 696,00.- 43 943,48.- 98,32 
 
Kapitálové výdavky tvoria výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ s MŠ. 
Z čerpania je 21 825,60.- eur z nevyčerpaných finančných prostriedkov  z roku 2017.  
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2018 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 
 

Bežné  príjmy spolu 701 460,50
z toho : bežné príjmy obce  647 837,41
             bežné príjmy RO 53 623,09
Bežné výdavky spolu 656 862,27
z toho : bežné výdavky  obce  166 093,79
             bežné výdavky  RO 490 768,48
Bežný rozpočet +44 598,23
Kapitálové  príjmy spolu 100 776,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  100 776,00
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 185 711,62
z toho : kapitálové  výdavky  obce  141 768,14
             kapitálové  výdavky  RO 43 943,48
Kapitálový rozpočet  -84 935,62
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -40 337,39
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  36 291,63
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  4 045,76
Príjmové finančné operácie OcÚ+RO s výnimkou cudzích prostr.  76 718,49 + 578,25=77 296,74

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 3984,00

Rozdiel finančných operácií 73 312,74
PRÍJMY SPOLU   879 532,64
VÝDAVKY SPOLU 846 557,89
Hospodárenie obce  32 974,75
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 36 291,63
Upravené hospodárenie obce -3 316,88

 
Schodok rozpočtu  v sume 40 337,39.- 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 sa upravuje – zvyšuje o : 
 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v  
rozpočtovom roku 2018 v sume 13 200,24.- EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva, 
v tom:  -dopravné pre žiakov                     1 562,77.- EUR  
            -vzdelávacie poukazy pre žiakov       554,40.- EUR   
            - tovary a služby                          11 083,07.-EUR 

 
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 20 757,12 EUR, a to na : 
- rekonštrukciu okien v sume  20 000.- EUR 
- rekonštrukciu obvodového plášťa v sume 757,12.- EUR 
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c) nevyčerpané prostriedky z darov od FO 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 2 200.- EUR, (RO) 
 
                                                          

d)   nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné (127,02) a réžiu (7,25)        
      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 134,27.- EUR 

 
Na základe uvedených skutočností sa rezervný fond za rok 2018 netvorí.  

 
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 
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 EUR 
ZS k 1.1.2018 16,37 
Prírastky - z prebytku hospodárenia 0,00 
               - ostatné prírastky 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu  0,00 
               - krytie schodku hospodárenia 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2017 16,37 

 
 
Sociálny fond 
 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o SF. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 40,14.- 
Prírastky - povinný prídel -    1 ,0   %                    634,77.- 
               - povinný prídel -     0,5   %                       317,38.- 
Úbytky   - závodné stravovanie                     319,00- 
               - ostatné úbytky                                               300,00.- 
KZ k 31.12.2018 373,29.- 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018  v EUR  
 
 
A K T Í V A  

 

Názov   ZS  k  01.01.2018 KZ k 31.12.2017 

Majetok spolu 1 458 191,47 1 540 297,34 

Neobežný majetok spolu 1 300 698,13 1 842 817,47 

z toho : ----------------- ------------------ 

Dlhodobý nehmotný majetok 14 645,50 14 645,50 

Dlhodobý hmotný majetok 1 188 495,70 1 730 615,04 

Dlhodobý finančný majetok 97 556,93 97 556,93 

Obežný majetok spolu 151 862,27 135 794,92 

z toho : ------------- ----------------- 

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 106 269,80 88 945,39 

Dlhodobé pohľadávky 16,60 16,60 

Krátkodobé pohľadávky  12 548,14 7 243,98 

Finančné účty  33 027,73 39 588,95 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  5 631,07 5 375,58 
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P A S Í V A 

 

Názov ZS k 01.01.2018 KZ  k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 458 191,47  1 540 297,34 

Vlastné imanie  858 258,87 869 668,36 

z toho : -------------- ---------------- 

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  858 258,87 869 668,36 

Záväzky 86 952,98 143 114,36 

z toho : ------------- --------------- 

Rezervy  0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 27 319,86 33 957,36 

Dlhodobé záväzky 116,17 373,29 

Krátkodobé záväzky 452,95 4 302,08 

Bankové úvery a výpomoci 59 064 104 481,63 

Časové rozlíšenie 512 979,62 527 514,62 

 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

 
Stav záväzkov k 31.12.2018: 

- voči bankám            104 481,63.- EUR 
- voči dodávateľom               4 240,27.- EUR  
- voči štátnemu rozpočtu           33 957,36.-EUR 

 
Stav úverov k 31.12.2018 
 

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná 
splátka 
istiny  

za rok 2018 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2018 

Zostatok 
úveru 

(istiny)k  
 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

Prima Banka 
Slovensko, 
a.s. 

miestne 
komunikácie 

107 908,00.- 3 984,00.- 1 684,16.- 55 080,00.-  2023 

Prima Banka 
Slovensko, 
a.s. 

parkovisko 
pri cintoríne 

49 401,63.- 0,00.- 0,00.- 49 401,63.- 2019 

 
Úver poskytnutý z Prima banky, a.s.  na parkovacie miesta má byť uhradený z refundácie 
nákladov z PPA. 
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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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
 

Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v 
roku 2017:  
 
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12            643 824,21.- EUR 

- z toho 60 %                                                                                     386 294,52.- EUR 
- z toho 25 %                                                                                     160 956,05.- EUR 
 

 
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:  -------------- 

- skutočné bežné príjmy obce  592 999,36 
- skutočné bežné príjmy RO    50 824,85 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 643 824,21 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:  ----------- 

- zostatok istiny z bankových úverov 55 080,00 
- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 49 401,63 
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 104 481,63 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   ----- 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 
- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 49 401,63 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 55 080,00 

 
 

Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

104 481,63.- 643 824,21.- 16,228285 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:  ------------ 

- skutočné bežné príjmy obce  592 999,36 
- skutočné bežné príjmy RO    50 824,85 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 643 824,21 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:  ------------ 

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 352 833,53 
- dotácie z MF SR 20 000,00.- 
- účelovo určené peňažné dary  0,00.- 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 372 833,53 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017 270 990,68 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

----------- 

- 821005 3 984,00 
- 651002 1 906,89 
- 821007        0,00 
- 821009        0,00 
- 821004        0,00 
- 651003        0,00 
- 651004        0,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 5 890,89 
 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2018 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. b) 

5 890,89.- 270 990,68.- 2,1738349% 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec nie  je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií. 
 
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 poskytla dotáciu Jednote dôchodcov vo výške 200.- EUR. 
 
10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec nepodniká.  
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 
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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  

   na originálne kompetencie 
 
Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

ZŠ s MŠ 72 000,00.- 73 097,80.- 1 097,80.- 
 
Suma skutočne použitých prostriedkov je vykázaná zo skutočného čerpania ZŠ s MŠ. 
 

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

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

ZŠ s MŠ 395 879,00.- 409 917,89.- 14 038,89 
 
Rozdiel vo výške 14 038,89.- EUR tvorí:  
z roku 2017 prenesené a vyčerpané v roku 2018 (na BV 5 603,84.-  a KV 21 825,60.-) 
27 429,44.- EUR a nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018 (na BV 12 633,43.-  a KV 
757,12.- vo výške 13 390,55.- EUR.  
Suma poskytnutých finančných prostriedkov je bez dotácie z ÚPSVaR, ktorú dostala obec 
a ZŠ ju len preposlala.  

 
- prostriedky vlastné 

 
Rozpočtová 
organizácia 

vlastné finančné 
prostriedky  

čerpanie finančných 
prostriedkov   

Rozdiel  

ZŠ s MŠ 53 712,02 53 5772,75.- 134,27.- 
 
Sú v tom zahrnuté finančné prostriedky: vlastné za prenájom 20 961,78.- EUR, stravné 
24 651,69.- EUR, réžia 8 081,95.- EUR a zostatok na PRÚ 16,60.- EUE. 
 
Na réžiu  a stravné je urobený predpis vo výške 134,27.- EUR. Tieto finančné prostriedky 
boli odoslané ZŠ s MŠ v roku 2019.  
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

 
- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
Okr. úrad Bežné výdavky: 

Matrika, CO, voľby NR SR, 

REGOB,RA 

3 190,13.- 3 151,82.- 38,31.- 

KŠÚ Bežné výdavky: 

Dotácia  pre ZŠ a MŠ 

395 879,00.- 409 917,89.- 14 038,89 

ÚPSVaR Bežné výdavky: 

Transfer na refundáciu dohôd 

11 280,72.- 11 280,72.- 0,00.- 

Úrad vlády Kapitálové výdavky: 

Detské ihrisko 

8 500,00.- 8 500,00.- 0,00.- 

MF SR Kapitálové výdavky: 

Rekonštrukcia okien  

20 000,00.- 0,00.- 20 000,00.- 

KŠÚ Kapitálové výdavky: 

Obvodový plášť 

22 875,00.- 22 117,88.- 757,12.- 

 
c)     Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
d)      Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

----- 0,00.- 0,00.- 0,00.- 
 

Obec  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

-------- 0,00.- 0,00.- 0,00.- 
 
e)     Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

----- 0,00 0,00 0,00 
 

VÚC  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

----- 0,00 0,00 0,00 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu    
      
Obec  v roku 2018 neuplatňovala programové rozpočtovanie. 
 
 
Vypracovala: Monika Andrusová                                  Predkladá: PhDr. Darina Palaiová 
 
V Krčave, dňa 31.05.2019 
 
 
 
13. Návrh uznesenia    
 
Obecné zastupiteľstvo:  
 

a) berie na vedomie  
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečného účtu obce Krčava za rok 2018, 
 

b) schvaľuje 
     1.Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 
     2. Obec Krčava nebude tvoriť rezervný fond z hospodárenia obce za rok 2018. 


