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Záverečný účet Obce Rudná za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2017. Obec Rudná pre rok 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. Bežný rozpočet na rok 2018 bol zostavený
ako vyrovnaný, kapitálové výdavky boli kryté finančnými operáciami, použitím rezervného
fondu. Celkový rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný vo výške 383.250 €.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce
na rok 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením č.
38/29112017-OZ, kde obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov schválilo bežný rozpočet obce na rok 2018 v objeme 233.250 € v príjmovej aj
výdavkovej časti. Kapitálový rozpočet nebol plánovaný v príjmovej časti a vo výdavkovej
časti bol naplánovaný vo výške 150.000 €. Príjmová finančná operácia použitím rezervného
fondu bola schválená vo výške 150.000 €.
Rozpočet obce na rok 2018 bol menený niekoľko krát nasledovne:
 Uznesením č. 4/19032018–OZ – schválilo obecné zastupiteľstvo 1. úpravu rozpočtu
roka 2018 podľa predneseného návrhu o presuny v časti bežného aj kapitálového
rozpočtu, zvýšenie príjmovej časti bežného rozpočtu o 8.985 €, zvýšenie výdavkovej
časti kapitálového rozpočtu 7.000 €, zvýšenie výdavkovej časti bežného rozpočtu
o 1.985 €. Upravený rozpočet bol po úprave vyrovnaný, v príjmovej časti v celkovom
objeme 392.235 € a vo výdavkovej časti v celkovom objeme 392.235 €.
 Uznesením č. 8/27062018-OZ – schválilo obecné zastupiteľstvo 2. úpravu rozpočtu
roka 2018 podľa predneseného návrhu o presuny v časti bežného aj kapitálového
rozpočtu, zníženia príjmovej časti bežného rozpočtu o 740 €, zvýšenie výdavkovej
časti kapitálového rozpočtu o 1.060 €, zníženie výdavkovej časti bežného rozpočtu
o 1.500 €. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zvýšenie rozpočtu roka 2018
podľa prijatých (schválených) dotácií v príjmovej časti rozpočtu o 1.253 € a vo
výdavkovej časti rozpočtu o 953 €. Upravený rozpočet bol po úprave vyrovnaný,
v príjmovej časti v celkovom objeme 392.748 € a vo výdavkovej časti v celkovom
objeme 392.748 €.
 Uznesením č. 17/22082018-OZ – schválilo obecné zastupiteľstvo 3. úpravu rozpočtu
roka 2018 podľa predneseného návrhu o presuny v časti bežného aj kapitálového
rozpočtu, zvýšenie príjmovej časti bežného rozpočtu o 1.464 €, zvýšenie príjmovej
časti kapitálového rozpočtu o 1 €, zvýšenie výdavkovej časti bežného rozpočtu
o 1.465 €. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zníženie rozpočtu roka 2018
podľa prijatých (schválených) dotácií v príjmovej časti rozpočtu o 22 € a vo
výdavkovej časti rozpočtu o 22 €. Upravený rozpočet bol po úprave vyrovnaný,
v príjmovej časti v celkovom objeme 394.191 € a vo výdavkovej časti v celkovom
objeme 394.191 €.
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 Uznesením č. 20/16102018-OZ – berie obecné zastupiteľstvo na vedomie 4. úpravu
rozpočtu roka 2018 k 28.9.2018 na základe uznesenia č. 37/29112017-OZ, v zmysle
ktorého udelilo obecné zastupiteľstvo kompetenciu starostovi obce na presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, na celý rozpočtový rok,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
a uznesením č. 20/16102018-OZ schválilo obecné zastupiteľstvo 5. úpravu rozpočtu
roka 2018 podľa predneseného návrhu o presuny v časti bežného aj kapitálového
rozpočtu, zníženie výdavkovej časti bežného rozpočtu o 15.000 €, zvýšenie
výdavkovej časti kapitálového rozpočtu o 15.000 €. Upravený rozpočet bol po úprave
vyrovnaný, v príjmovej časti v celkovom objeme 394.191 € a vo výdavkovej časti
v celkovom objeme 394.191 €.
 Na základe poverenia starostu obce obecným zastupiteľstvom (uznesenie č.
36/29112017-OZ) vykonávať zmeny rozpočtu obce na celý rozpočtový rok, pri
zachovaní limitu rozpočtových príjmov a výdavkov (uvedená právomoc sa týkala
bežného aj kapitálového rozpočtu), boli k 31.10.2018 a k 15.12.2018 rozpočtovým
opatrením č. 6 a č. 7 vykonané úpravy (presuny) v príjmovej aj výdavkovej časti
bežného rozpočtu. Ku dňu 15.12.2018 bola vykonaná úprava rozpočtu roka 2018
zvýšením podľa prijatých (schválených) dotácií v príjmovej časti rozpočtu o 282 €
a vo výdavkovej časti rozpočtu o 282 €. Upravený rozpočet bol po úprave vyrovnaný,
v príjmovej časti v celkovom objeme 394.473 € a vo výdavkovej časti v celkovom
objeme 394.473 €.
Presuny rozpočtovaných prostriedkov uskutočnené v priebehu roka 2018 k 28.9.2018,
k 16.10.2018 a k 15.12.2018 boli podľa § 14 ods. (2) vykonané v rámci schváleného rozpočtu.
Okrem úprav rozpočtu schválených obecným zastupiteľstvom boli v zmysle § 14 ods.
(1) zákona uskutočňované zmeny v rozpočte o účelovo viazané prostriedky poskytnuté zo
štátneho rozpočtu – MF SR, z prostriedkov EU, ŠR ... ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie (zvýšenie schváleného rozpočtu za transfery z ÚPSVaR výdavky detí v HN na sumu
skutočného príjmu, transfer z Ministerstva vnútra na REGOB na sumu skutočného príjmu,
transfer na voľby na sumu skutočného príjmu, transfer z Okresného úradu Košice odbor
školstva na sumu skutočného príjmu, ...)





K 27.6.2018 vykonala obec úpravu – zvýšenie bežného rozpočtu v príjmovej časti
o sumu prijatých dotácií vo výške 953 € a zvýšenie výdavkovej časti o sumu použitia
dotácií 953 €, ktoré zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie v uznesení č.
8/27062018-OZ
K 22.08.2018 vykonala obec úpravu – zvýšenie bežného rozpočtu v príjmovej aj
výdavkovej časti o sumu prijatých dotácií a ich použitia v celkovej výške 22 €, ktoré
zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie v uznesení č. 33/23082017-OZ.
K 15.12.2018 vykonala obec úpravu bežného rozpočtu zvýšením v príjmovej aj
výdavkovej časti o sumu prijatých dotácií a ich použitia v celkovej výške 282 €
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Upravený rozpočet obce k 31.12.2018 po poslednej zmene - úprave
Rozpočet obce v € :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

244.212,00
221.413,00
22.799,00

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

261,00
173.060,00
172.799,00

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

150.000,00
0,00
150.000,00

Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu
Hospodárenie z finančných operácií
Schválený výsledok rozpočtového hospodárenia

22.799,00
172.799,00
150.000,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
232.306,00

Skutočnosť k 31.12.2018
241.284,90

% plnenia
103,87 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 206.340,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 214.784,18 €, čo predstavuje plnenie na
104,09 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 13.223,17 €, čo je
101,72 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 9.417,26 €, dane zo stavieb boli vo
výške 3.805,91 €. Obec vyrubila za rok 2018 daň z nehnuteľností v celkovej výške 13.245,23
€. K 31.12.2018 eviduje obec pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 99,40 €, z toho
za rok 2018 je pohľadávka 69,82 €.
c) Daň za psa
Rozpočtovaných bolo 462,00 € a skutočný príjem bol 486,50 €, t. j. plnenie bolo na 105,30 %.
Pohľadávka k 31.12.2018 na dani za psa bola vyčíslená na sumu 0,00 €.
d) Daň za ubytovanie :
Rozpočtovaných bolo 14,00 € a skutočný príjem bol 6,00 €, t. j. plnenie bolo 42,86 %.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva :
Rozpočtovaných bolo 90,00 € a skutočný príjem bol 94,00 €, t. j. plnenie bolo 104,44 %.
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f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :
Rozpočtovaný príjem bol 12.400,00 €, skutočný príjem bol 12.691,05 €, t. j. plnenie na
102,35 %. Obec v roku 2018 vyrubila celkový predpis miestneho poplatku za komunálny
odpad vo výške 12.686,77 €. Pohľadávky k 31.12.2018 boli vo výške 391,66 €, z toho za rok
2018 vykazuje obec pohľadávku 235,44 €, za rok 2017 pohľadávku 16,15 €, za rok 2015
pohľadávku 70,42 €, za rok 2014 pohľadávku 13,92 €, za rok 2013 pohľadávku 16,31 € a za
rok 2012 pohľadávku 39,42 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2018
8.943,00

Skutočnosť k 31.12.2018
9.771,29

% plnenia
108,90 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1.983,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1.961,60 €, čo je
98,92 % plnenie. Ide o rozpočtovaný príjem z dividend od VVaK vo výške skutočného
a rozpočtovaného príjmu 1.763 a príjmu z prenájmu budov, obecných priestorov a pozemkov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Správne poplatky, administratívne poplatky, platby za predané kuka nádoby, platby za
rybárske lístky, poplatky – stavebný úrad, služby v dome smútku, príjem za reklamu, nájom
za hrobové miesta, pokuty, príspevok v MŠ, dobropisy,...
Z rozpočtovaných 6.960,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 7.809,69 €, čo je
112,21 % plnenie.
V tom príjmy :
- poplatky – stavebný úrad – rozpočtovaných 300 €, plnenie 310 €, t. j. 103,33 %
- overovania podpisov a kópií, rybárske lístky – rozpočtovaných 400 €, plnenie 480,50 €, t.j.
120,13 %
- predaj kuka nádob – rozpočtovaných 460,00 €, plnenie 613,20 €, t.j. 133,30 %
- poplatok za nájom hrobových miest na 10 ročné obdobie (2017-2026) – rozpočtovaných
470,00 €, plnenie 470,00 €, t. j. 100 %
- príjem za prestup, hosťovanie a transfer hráčov TJ Sokol Rudná – rozpočtované príjmy vo
výške 380 € boli plnené na 131,58 %, t. j. vo výške 500,00 €
- príjem za reklamu pre firmu Brantner Gemer na Dni obce – rozpočtovaný aj skutočný príjem
bol vo výške 300 €, t. j. 100 % plnenie
- poplatky za materskú školu – rozpočtovaných 944,00 €, plnenie 1.185,00 €, t.j. 125,53 %
- za dobropisy – rozpočtovaných 3.706,00 €, plnenie 3.706,49 €, t. j. 100,01 %
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2018
2.963,00

Skutočnosť k 31.12.2018
2.963,84

% plnenia
100,03 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra – obvodný úrad
Okresný úrad, odbor školstva KE
Ministerstvo vnútra – okresný úrad
ÚPSVaR

Suma €
257,15
1.595,00
489,69
105,00

Účel
REGOB, register adries
Na bežné výdavky MŠ
Voľby do samosprávy obce
Stravovanie detí v HN
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P.č.
5.
6.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra, Okresný úrad
KE
Mikroregión Štítnická dolina

7.

Agrospol Honce

Suma € Účel
67,00 Dotácia na ochranu životného
prostredia
400,00 Príspevok na Deň obce a stretnutie
čitateľov Krásy Slovenska na
Tureckej
50,00 Príspevok na Deň obce

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
261,00 €
261,00 €

% plnenia
100,00 €

V roku 2018 bol rozpočtovaný kapitálový príjem z predaja pozemkov vo výške 261 €.
Skutočný príjem bol vo výške 261,- € na základe :
- uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/19032018–OZ o predaji ornej pôdy na parcele
KN-C č. 1079/100 o výmere 1002 m2 zapísanej na LV č. 705 a ornej pôdy na parcele
KN-C č. 1079/101 o výmere 286 m2 zapísanej na LV č. 705 pre Urbársku spoločnosť
– pozemkové spoločenstvo Rudná za cenu 1,- €
- uznesenia obecného zastupiteľstva č. 18/22082018–OZ o predaji ostatnej plochy na
parcele KN-C č. 243/2 o výmere 78 m2 zapísanej na LV č. 510 pre Alenu Bereczovú,
rod. Filickú za cenu 260,- €
b) Granty a transfery
Rozpočet na rok 2018
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2018
5.000,00 €

% plnenia
0,00 €

V roku 2018 prijala obec účelovú kapitálovú dotáciu od Ministerstva financií Slovenskej
republiky na Rekonštrukciu domu smútku vo výške 5.000,- € na základe uznesenia vlády číslo
490 zo dňa 24.10.2018. Do 31.12.2018 dotácia nebola použitá. Kapitálové výdavky je podľa
oznámenia možné čerpať do konca roka 2020.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
150.000,00

Skutočnosť k 31.12.2018
54.041,02

% plnenia
36,03 %

Obec Rudná mala pre rok 2018 schválené príjmové finančné operácie z použitia rezervného
fondu vo výške 150.000 €, ktoré boli určené na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych
komunikácií vo výške 95.000 € a na rekonštrukciu strechy na MŠ Rudná č. 19 vo výške
55.000 €. V roku 2018 použila obec prostriedku rezervného fondu na rekonštrukciu strechy na
MŠ Rudná č. 19 vo výške 48.841,02 € (Klampiarstvo – Čapó s. r. o.) a bleskozvod na MŠ
Rudná č. 19 vo výške 5.200,00 € (RELES Elektro s. r. o.). Ku rekonštrukcii miestnych
komunikácií v roku 2018 nedošlo z dôvodu nepriaznivého počasia po uzavretí zmluvy o dielo
s firmou Inžinierske stavby, a. s. dňa 25.10.2018 na celkovú sumu 106.983,06 €, realizácia
bude na jar roku 2019.

6

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v €
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
221.413,00

Skutočnosť k 31.12.2018
211.762,97

% plnenia
95,64 %

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 104.314,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 103.907,59 €,
čo je 99,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, koordinátorky
a pracovníkov na verených priestranstvách. Z uvedenej sumy bolo 570,00 € účelové použitie
transferov školského úradu v súlade s ich účelom.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 31.687,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 32.044,23 €, čo
je 100,56 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. Z uvedenej sumy bolo 185,61 € účelové použitie transferov v súlade s ich účelom
(transfer školského úradu).
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 83.945,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 74.489,32 €, čo
predstavuje 88,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú cestovné náhrady,
energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
odmeny mimo pracovný pomer, ostatné tovary a služby.
Z uvedenej sumy bolo 1.691,23 € účelové použitie transferov v súlade s ich účelom (v tom
489,69 € účelové použitie dotácie na voľby do samosprávy obce, 839,39 € na materiál
a služby v MŠ z dotácie Okresného úradu Košice – odbor školstva, 105,00 € na stravovanie
detí v hmotnej núdzi, 257,15 € na materiál a služby z dotácie na REGOB a register adries.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1.287,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1.272,52 €, čo
predstavuje 98,87 % čerpanie (bežné transfery pozostávali z členských príspevkov pre
neziskové organizácie a združenia v celkovej sume 532,88 € – ZMOS, ZPOZ, RVC, MR
Štítnická dolina, ZMOHG, Jednote dôchodcov Slovenska vo výške 400 €, dotácie na ochranu
životného prostredia pre spoločný stavebný úrad Rožňava predstavoval sumu 67 €, dotácia
pre FOR REGION, zariadenie pre seniorov na pokrytie výdavkov spojených s dôchodcami
umiestnenými v zariadení na trvalo vo výške 272,64 €).
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
173.060,00

Skutočnosť k 31.12.2018
62.098,67

v tom :
Špecifikácia výdavkov
Bleskozvod na budove MŠ Rudná č. 19
(RELES Elektro s. r. o.).
Výmena strechy na budove MŠ Rudná č. 19
(Klampiarstvo-Čapó s. r. o.)
Zámková dlažba na futbalovom ihrisku
(Ondrej Gembický)
Výstavba toaliet pre dámy a pánov na
futbalovom ihrisku (Ondrej Gembický)

% plnenia
35,88 %

Rozpočet v €
5.200,00

Skutočnosť v €
5.200,00

% plnenia
100,00 %

49.800,00

48.841,02

98,07 %

5.400,00

5.411,11

100,21 %

2.660,00

2.646,54

99,49 %
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Špecifikácia výdavkov
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych
komunikácií (Inžinierske stavby a. s.)
Spolu

Rozpočet v €
110.000,00

Skutočnosť v €
0,00

% plnenia
0,00 %

173.060,00

62.098,67

35,88 %

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018
0,00

% plnenia
0,00 %

Obec pre rok 2018 neschvaľovala rozpočet na finančné operácie ani nepoužila prostriedky na
finančné operácie.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Výsledok rozpočtového hospodárenia je za rok 2018 vo výške 39.460,41 €, v čom
nepoužitá dotácia na rekonštrukciu domu smútku z MF SR je vo výške 5.000,00 €
- prebytok bežného rozpočtu :
42.257,06 €
- schodok kapitálového rozpočtu :
56.837,67 €
- rozdiel prijatých a vydaných finančných operácií :
54.041,02 €
Prebytok rozpočtu za rok 2018 vo výške 34.460,41 € navrhujeme použiť nasledovne :
- tvorba rezervného fondu
34.460,41 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Rezervný fond
Prvýkrát rozhodlo obecné zastupiteľstvo o tvorbe rezervného fondu z prebytku roka 2006
(45.257,90 Sk = 1.502,29 €) a nepoužitých prostriedkoch predchádzajúcich rozpočtových
období (214.852 Sk = 7.131,78 €) na obecnom zastupiteľstve dňa 20.02.2007 uznesením č.
2/20022007 OZ.
Uznesením č. 2/27022008 – OZ zo dňa 27.02.2008 obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia roka 2007 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 699.357,73 Sk = 23.214,42 €.
Stav prebytkov rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce roky, o ktorých OZ rozhodlo,
že budú tvoriť rezervný fond obce bol k 31.12.2008 vo výške 59.538,26 €.
Uznesením č. 5/16042009 – OZ zo dňa 16.04.2009 obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia (po vylúčení kapitálovej dotácie
z roku 2008 použitej v roku 2009) vo výške 834.182,02 Sk = 27.689,77 €.
Uznesením č. 34/24032010 – OZ zo dňa 24.03.2010 obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia roka 2009 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 17.579,59 €.
Uznesením č. 24/15122009 – OZ prítomní členovia obecného zastupiteľstva jednomyseľne
schválili Rozpočet obce na roky 2010 až 2012, v ktorom bolo pre rozpočtový rok 2010
schválené použitie rezervného fondu vo výške 65.000 € na kapitálové výdavky. V priebehu
roka 2010 bolo nadväzne na skutočné použitie prostriedkov rezervného fondu realizované
zníženie rozpočtu použitia rezervného fondu o 10.000 €, t. j. v roku 2010 bolo skutočné
čerpanie rezervného fondu vo výške 55.000 €.
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Stav rezervného fondu obce bol k 1.1.2011 vo výške 22.117,85 €.
Uznesením č. 62/03112010 – OZ členovia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili
Rozpočet obce na roky 2011 až 2012, v ktorom bolo pre rozpočtový rok 2011 schválené
použitie rezervného fondu vo výške 10.000 € na kapitálové výdavky. Skutočné použitie
prostriedkov rezervného fondu v roku 2011 na kapitálové výdavky bolo vo výške 10.000,- €.
Uznesením č. 2/26032013 – OZ zo dňa 26.03.2013 obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 vo výške 29.796,26 € na
tvorbu rezervného fondu vo výške 29.796,26 €.
Stav rezervného fondu obce bol k 31.12.2012 vo výške 12.117,85 € + 29.796,26 = 41.914,11
€ a stav ostatných fondov obce bol k 31.12.2012 vo výške 13.880,00 €.
Uznesením č. 4/09042014 – OZ zo dňa 09.04.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok
rozpočtového hospodárenia za rok 2013 vo výške 21.211,46 € a použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 21.211,46 €.
Stav rezervného fondu obce bol k 31.12.2013 vo výške 41.914,11 € + 21.211,46 € =
63.125,57 € a stav ostatných fondov obce bol k 31.12.2013 vo výške 13.880,00 €.
Uznesením č. 2/31032015 – OZ zo dňa 31.03.2015 obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok
rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo výške 12.118,27 € a použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 12.118,27 €.
Uznesením č. 2/17032016 – OZ zo dňa 17.03.2016 obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok
rozpočtového hospodárenia za rok 2015 vo výške 34.174,29 € a použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 34.174,29 €.
Stav rezervného fondu obce bol k 31.12.2015 vo výške 75.243,84 € + 34.174,29 € =
109.418,13 € a stav ostatných fondov obce bol k 31.12.2015 vo výške 13.880,00 €.
Uznesením č. 3/09032017 – OZ zo dňa 9.3.2017 obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok
rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 46.899,77 € a použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 46.899,77 €.
Stav rezervného fondu obce bol k 31.12.2016 vo výške 156.317,90 € (109.418,13 € +
46.899,77 €) a stav ostatných fondov obce bol k 31.12.2016 vo výške 13.880,00 €.
Uznesením č. 2/19032018–OZ zo dňa 19.03.2018 obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok
rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 25.850,24 € a použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 25.850,24 €.
Stav rezervného fondu obce bol k 31.12.2017 vo výške 182.168,14 € (156.317,90 € +
25.850,24 €) a stav ostatných fondov obce bol k 31.12.2017 vo výške 13.880,00 €.
Uznesením č. 38/29112017-OZ členovia obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov schválili pre rok 2018 príjmovú finančnú operáciu použitím
rezervného fondu vo výške 150.000 € na kapitálové výdavky. Skutočné použitie prostriedkov
rezervného fondu v roku 2018 na kapitálové výdavky bolo vo výške 54.041,02 €.
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Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2018 : 182.052,35 €
Záväzok 0,10 € voči Arpádovi Gyurékovi z preplateného poplatku za hrob
0,10 €
Stav účtu sociálneho fondu k 31.12.2018
584,72 €
- prebytky rozpočtového hospodárenia do 31.12.2008
59.538,26 €
- prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2009
20.733,59 €
- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2010
-55.000.00 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010
11.469,25 €
- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2011
-10.000,00 €
- použitie ostatných fondov na bežné výdavky roka 2011
- 743,25 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011
0,00 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012
29.796,26 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013
21.211,46 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
12.118,27 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
34.174,29 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
46.899,77 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
25.850,24 €
- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2018
-54.041,02 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
39.460,41 €
Rozdiel finančných prostriedkov (vrátane mimorozpočt. záväzkov) a prebytkov :
0,00 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
transferu

Účelové určenie
transfery na bežné
výdavky, kapitálové
výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Suma
použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel

Použitie
rozdielu
do resp.
poznámka

1

2

3

4

3-4

6

Transfer na voľby do
samosprávy obcí
Ministerstvo vnútra Register
obyvateľov
a register adries
–
bežný transfer
Okresný úrad KE – Na bežné výdavky MŠ
odbor školstva
- bežný transfer
ÚPSVaR
Bežný
transfer
na
stravovanie detí v HN
Ministerstvo vnútra Dotácia na ochranu
- Okresný úrad KE životného prostredia –
Odbor starost. o ŽP bežný transfer
Ministerstvo vnútra

489,69 €

489,69 €

0€

257,15 €

257,15 €

0€

1.595,00 €

1.59500 €

0€

105,00 €

105,00 €

0€

67,00 €

67,00 €

0€
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Poskytovateľ
transferu

1
Ministerstvo
financií SR

Účelové určenie
transfery na bežné
výdavky, kapitálové
výdavky

2
Kapitálový transfer –
Rekonštrukcia
domu
smútku

SPOLU

Použitie
rozdielu
do resp.
poznámka

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Suma
použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel

3
5.000,00 €

4
0,00 €

3-4
5.000 €

7.963,84 €

2.963,84 €

0,00 €
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B. Obec v roku 2018 poskytla nasledovné transfery :
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie transferu : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018

Združenia obcí a iné neziskové organizácie –
bežné výdavky na členské príspevky (ZPOZ,
ZMOS, RVC, Mikroregión Štítnická dolina,
ZMOGH)
Transfer nefinančnej právnickej osobe
FOR REGION zariadenie pre seniorov
Transfer nefinančnej právnickej osobe –
Jednota dôchodcov Slovenska na bežné
výdavky spojené s činnosťou
Mesto Rožňava – spoločný úrad – prevod
dotácie na ochranu ŽV z Okresného úradu KE
SPOLU

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

532,88 €

532,88 €

0€

272,64 €

272,64 €

0€

400,00 €

400,00 €

0€

67,00 €

67,00 €

0€

1.272,52 €

1.272,52 €

0€

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

SPOLU

ZS k 1.1.2018
535.265,08

KZ k 31.12.2018
569.130,01

388.930,37
146.334,71
200.430,84

422.795,30
146.334,71
184.618,48

757,84
3.192,33
196.480,67

199,17
2.327,36
182.091,95

1.597,86
737.293,78

1.893,35
755.641,84
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
z toho :
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Prechodné účty pasív

SPOLU

ZS k 1.1.2018
536.910,61

KZ k 31.12.2018
561.305,05

536.910,61
3.924,27

561.305,05
7.873,09

240,00
388,23
3.296,04
0,00
196.458,90
737.293,78

624,00
584,72
6.664,37
0,00
186.463,70
755.641,84

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám - z krátkodobého úveru
- voči dodávateľom
- nevyfakturované dodávky
- voči štátnemu rozpočtu – nevyúčtované dotácie
- voči daňovému úradu
- voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
- voči zamestnancom
- iné záväzky
- rezervy na nevyčerpané dovolenky
- rezerva na audit
- záväzky zo sociálneho fondu

0,00 €
1.601,27 €
0,00 €
5.000,00 €
63,00 €
0,00 €
0,00 €
0,10 €
0,00 €
624,00 €
584,72 €

Obec v roku 2018 obec neprijala ani nesplácala úver voči bankovým inštitúciám. Obec v roku
2018 neplatila úroky z úveru.
Obec nemá uzavretú lízingovú zmluvu.

9. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške
39.460,41 € a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 34.460,41 €.
Stav rezervného fondu obce je k 31.12.2018 vo výške 162.587,53 € (128.127,12 € +
34.460,41 €) a stav ostatných fondov obce je k 31.12.2018 vo výške 13.880,00 €. Uvedené
prostriedky budú použité na základe uznesení obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2018.
V Rudnej, 17.01.2019
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