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Záverečný účet obce Lada  

a rozpočtové hospodárenie 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. Rozpočet obce po 

schválených zmenách bol upravený ako vyrovnaný.  Bežný rozpočet bol upravený ako 

vyrovnaný, kapitálový   rozpočet ako  schodkový a finančné operácie ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

      Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017  

uznesením č. 248/2017. Uznesením č. 108/2015 OZ schválilo neuplatňovanie programovej 

štruktúry v rozpočte obce na rok 2016-2018. 

 

      Na svojom zasadnutí 15.04.2015 OZ schválilo svojím uznesením č. 66/2015  v súlade s § 14 

zákona o rozpočtových pravidlách, aby starosta obce vykonával resp. schvaľoval rozpočtové 

opatrenia v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu tak, aby 

celkový objem príjmov a výdavkov bežného rozpočtu ostal zachovaný. 

 

Na základe schváleného uznesenia č. 66/2015 starosta obce Ing. Milan Hudák schválil::  

- rozpočtové  opatrenie č. 2/2018  schválené dňa 25.06.2018 

- rozpočtové  opatrenie č. 3/2018  schválené dňa 17.09.2018 

- rozpočtové  opatrenie č. 4/2018  schválené dňa 28.09.2018 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 280/2018 dňa 

18.06.2018. 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 25/2018 dňa 

11.12.2018. 

 

     Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 18.06.2018, 

uznesením č. 280/2018 zmenu rozpočtu na základe reálnej potreby : 

- zvýšením v príjmovej časti o +58000,00 € : 

- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v sume +58000,00 € 

  

- úpravou vo výdavkovej časti o +58000,00 €: 

   - nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení v sume  -11000,00 € 

   - prípravná a projektová dokumentácia v sume  +2360,00 € 

   - r ealizácia nových stavieb v sume +4000,00 € 

   - rekonštrukcia a modernizácia stavieb  v sume  +62640,00 €  

 

     Finančné prostriedky z rezervného fondu boli schválené na tieto akcie: 

- rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4,  

- výstavbu zastávky SAD a na zriadenie  cestnej svetelnej signalizácie na prechode pre 

chodcov na autobusovej zastávke pri SENTI-CAFE club,  
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- nákup informačného panelu na meranie rýchlosti vozidiel, 

- prípravnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov CH5,CH6. 

 

    Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 11.12.2018, uznesením  

č. 25/2018 zmenu rozpočtu na základe reálnej potreby z dôvodu úpravy transferov a potreby 

vykonať presuny medzi položkami. Celkové príjmy a výdaje ostali nezmenené. 

 

      Na svojom zasadnutí 11.12.2018 OZ schválilo svojím uznesením č. 26/2018  v súlade s § 14 

zákona o rozpočtových pravidlách, aby starosta obce Ján Katica vykonával resp. schvaľoval 

rozpočtové opatrenia v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu 

tak, aby celkový objem príjmov a výdavkov bežného rozpočtu ostal zachovaný. 

 

     Na základe schváleného uznesenia č. 66/2015 starosta obce  Ján Katica schválil::  

- rozpočtové  opatrenie č. 6/2018  schválené dňa 21.12.2018. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 395221,00 453221,00 

z toho :   

Bežné príjmy 284221,00 284221,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 111000,00 169000,00 

Výdavky celkom 395221,00 453221,00 

z toho :   

Bežné výdavky 284221,00 284221,00 

Kapitálové výdavky 111000,00 169000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočet  obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

453221,00 476788,09 105,20 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 453221,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

476788,09 EUR, čo predstavuje  105,20 % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

284221,00 345297,03 121,49 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 284221,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

345297,03 EUR, čo predstavuje  121,49 % plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

210496,54 265274,66                126,02 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 197297,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 252684,41 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 128,07 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 5379,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5445,30  EUR, čo je 

101,23  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume  2643,35  EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 2785,63  EUR a dane z bytov boli v sume 16,32 EUR. K 31.12.2018 obec neeviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 820,80  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 777,30 EUR, čo je 

94,70 % plnenie. K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. 

 

Daň za nevýherné hracie automaty 

Od 01.03.2017 boli v kaviarni SENTI-CAFÉ-CLUB umiestnené dva nevýherné hracie automaty 

/stolný futbal a elektronické šípky/. Firma M-S-K Slovakia v priebehu roka 2018 nevýherné 

hracie automaty z kaviarni odinštalovala, avšak tento stav nenahlásila Obci Lada. Obec Lada 
vyrubila  za rok 2018 daň vo výške 132,78 EUR. Firma  M-S-K Slovakia s.r.o. uhradila 

11.01.2018  nedoplatok za rok 2017 vo výške 92,20 EUR a daň za rok 2018 vo výške 66,39 

EUR. Nedoplatok za rok 2018 vo výške 66,39 EUR uhradila 14.03.2019. 
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Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z rozpočtovaných 80,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 171,00 EUR, čo je 

213,75 % plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 6919,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7144,95 EUR, čo je 

103,26 % plnenie. K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad. 

 

 

 

b) nedaňové príjmy  

  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

16741,84 23550,51                  140,67 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 6202,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5941,92, čo je 95,81  

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov 

a objektov. Medzi príjmy z vlastníctva majetku boli zaúčtované aj dividendy za akcie VVS 

v sume 2057,60  EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 10539,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10957,09 EUR, čo 

je 103,96  % plnenie.  

Medzi tieto príjmy bol zaúčtovaný poplatok za stravné ŠJ v sume 6608,65 EUR.   

 

Úroky z účtov finančného hospodárenia 

V roku 2018 VÚB nevyplácala úroky z účtov, ktoré má obec zriadené vo VÚB.  

 

Iné nedaňové príjmy 
Iné nedaňové príjmy neboli rozpočtované, lebo ich výška sa nedá odhadnúť, skutočný príjem bol 

vo výške 6651,50 EUR.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli zaúčtované príjmy: 

- z náhrad poistného vo výške 2709,50 € 

- z výťažkov z lotérii - terminál VICTORY TIP S.r.o. Trnava vo výške 14,21 EUR  

- z dobropisov za energie vo výške 3394,39 

- z vratiek zdravotnej poisťovne Union vo výške 533,40 € 

 

 

 

c)  prijaté granty a transfery  

  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

56982,62 53270,07                 93,48 
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Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 56982,62 EUR bol skutočný príjem vo výške 53270,07 

EUR, čo predstavuje 93,48  % plnenie.  

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR, Sekcia verejnej správy 279,51 Prenesený výkon št. správy –REGOB 

MV SR, Sekcia verejnej správy 18,00 Prenesený výkon št. správy – Register adries 

MŽP SR, Bratislava 78,30 Prenesený výkon št. správy – životné prostredie 

MV SR, Bratislava 449,10 Voľby 

UPSVaR, Prešov 284,00 Rodinné prídavky – osobitný príjemca 

UPSVaR, Prešov 4697,16 Príspevok podľa  § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. 

Okr. úrad, odb. školstva Prešov 45325,00 Prenesený výkon št. správy -ZŠ/normatívne 

Okr. úrad, odb. školstva Prešov 550,00 Prenesený výkon št. správy -ZŠ/vzdel. poukazy/ 

Okr. úrad, odb. školstva Prešov 566,00 Prenesený výkon št. správy -ZŠ/dopravné/ 

Okr. úrad, odb. školstva Prešov 999,00 Prenesený výkon št. správy -MŠ/predškoláci 

Okr. úrad, odb. školstva Prešov 24,00 Prenesený výkon št. správy–ZŠ/učebnice/ 

 

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

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

V roku 2018 Obec Lada nemala kapitálové príjmy. 

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

V roku 2018 Obec Lada nerealizovala predaj majetku obce. 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

V roku 2018 Obec Lada nerealizovala predaj pozemkov a nehmotných aktív. 

Granty a transfery 

V roku 2018  Obci Lada neboli poskytnuté kapitálové granty a transfery. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

169000,00 131491,06 77,81 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 169000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

131491,06  €, čo predstavuje  77,81 % plnenie.  

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 18.06.2018, uznesením č. 

280/2018 zmenu rozpočtu na základe predpokladanej potreby na sumu 169000,00 €,  skutočné 

plnenie bolo vo výške 131491,06 €.  
Z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu bolo realizované zapojenie nevyčerpaných prostriedkov za 

predchádzajúce obdobie do príjmov za školskú jedáleň vo výške 1102,59 €  a za prenesené 

kompetencie /ZŠ/ vo výške 1271,01 EUR. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

453221,00 410802,21 90,64 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 453221,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 410802,21 EUR, čo predstavuje  90,64 % čerpanie.   

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

284221,00 281684,75                99,11 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 284221,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 281684,75 EUR, čo predstavuje  99,11 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 142230,87  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 141949,97 

EUR, čo je 99,80  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného 

kontrolóra a pracovníkov školstva. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  51793,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 50669,19 EUR, 

čo je 97,83 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 84431,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 83349,88 EUR, 

čo je 98,72 % 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 5765,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5715,71 EUR, čo 

predstavuje 99,14 % čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

169000,00            129117,46      76,40 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 169000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 129117,46 EUR, čo predstavuje  76,40 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

- výstavba autobusovej zastávky a semaforu v sume 63627,44 EUR 

- rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4 v sume 62590,42 EUR 

- zakúpenie informačného panelu na meranie rýchlosti vozidiel v sume 1749,60 EUR 

- vyhotovenie projektu „Rekonštrukcia chodníkov CH5, CH6 v obci Lada“ v sume 1150,00 

EUR 
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3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0,00                   0,00                 0,00 

 

Obec nerozpočtovala výdavkové finančné operácie ani nečerpala k 31.12.2018 výdavky na tejto 

položke.  

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 345297,03 

Bežné výdavky spolu 281684,75 

Bežný rozpočet   63612,28 

  

Kapitálové  príjmy spolu  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 129117,46 

Kapitálový rozpočet                       -129117,46 

  

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu   -65505,18 

Zvýšenie schodku      -304,12 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -65809,30 

  

Príjmy z finančných operácií 131491,06 

Výdavky z finančných operácií            0,00 

Rozdiel finančných operácií 131491,06 

  
PRÍJMY SPOLU   476788,09 

VÝDAVKY SPOLU 410802,21 

  

Hospodárenie obce   65985,88 
Vylúčenie z prebytku     304,12 

Upravené hospodárenie obce 65681,76 

 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -65505,18 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 304,12 EUR: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  6,86 EUR, a to na :  

- dopravné pre žiakov ZŠ Lada v sume                           5,96 EUR 

- učebnice ZŠ v sume                    0,90 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 297,26 EUR,  

Zostatok  finančných operácií v sume  131491,06 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume -65809,30 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 65681,76 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 65681,76  EUR  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 

65681,76 EUR.  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  111661,63 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

57851,78 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- výstavba autobusovej zastávky a semaforu  

- rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4  

- zakúpenie informačného panelu na meranie 

rýchlosti vozidiel  

- vyhotovenie projektu „Rekonštrukcia 

chodníkov CH5, CH6 v obci Lada“  

  Úbytky spolu: 

 

 

63627,44 

62590,42 

 

1749,60 

 

1150,00 

129117,46 

Stav k 31.12.2018 40395,95       

 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 2404,72 

Prírastky -  prídel – 1,25 %                                               1490,54  

Úbytky    - na stravovanie                     1118,50   

                - ostatné úbytky                                                75,97 

KZ k 31.12.2018                            2700,79 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

 

 
A K T Í V A  

 

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 999953,40 1005770,78 

Neobežný majetok spolu 806948,92 884052,84 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 3564,00 2772,00 

Dlhodobý hmotný majetok 632655,56 710551,48 

Dlhodobý finančný majetok 170729,36 170729,36 

Obežný majetok spolu 192569,92 121034,89 

z toho :   

Zásoby 642,15 399,53 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  5172,48 1208,61 

Finančné účty  186755,29 119426,75 

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

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

Časové rozlíšenie  434,56 683,05 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 999953,40 1005770,78 

Vlastné imanie  819799,37 832772,24 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely            0,00           0,00 

Fondy           0,00           0,00 

Výsledok hospodárenia                819799,37 832772,24 

Záväzky    27584,82    36221,10 

z toho :   

Rezervy        650,00       650,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS     1271,01     6,86 

Dlhodobé záväzky     2404,72     2700,79 

Krátkodobé záväzky    23259,09 32863,45 

Bankové úvery a výpomoci            0,00            0,00 

Časové rozlíšenie   152569,21   136777,44 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

 

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám               0,00  EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                                      0,00  EUR 

- voči dodávateľom                       2826,30  EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                               0,00   EUR 

- voči zamestnancom           17978,13  EUR 

- prijaté preddavky v školskej jedálni                               435,75  EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                          11623,27 EUR 

- ostatné EUR                                                                        0,00 EUR 

 
Obec Lada nemala v r. 2018 poskytnutý bankový úver. 
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií  

 
 
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 
  
Obec Lada je zriaďovateľom Školskej jedálne pri Materskej škole v Lade bez právnej 
subjektivity.  
 
Výnosy – tržby z predaja služieb v r. 2018:  
– za príjem stravného v ŠJ:       7345,96  € 
 
Náklady – spotreba materiálu v r. 2018: 

– spotreba potravín v ŠJ: 7345,96  € 

 

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z., 
 

     Obec Lada v roku 2018 poskytla v zmysle VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce  na základe uzavretých zmlúv dotácie týmto právnickým osobám na podporu všeobecne 

prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejne prospešný účel: 

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

- bežné výdavky  

- kapitálové výdavky  

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Evanjelická a.v. cirkev, farnosť Nemcovce - 

bežné výdavky na vnútromisijnú činnosť pre 

deti,  mládež cirkevného zboru v pôsobnosti 

farnosti 

 

200,00 EUR 

 

200,00 EUR 

 

0,00 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina 

Kapušany – bežné výdavky na aktivity detí 

a mládeže v pôsobnosti farnosti 

 

200,00 EUR 

 

200,00 EUR 

 

0,00 

Slovenský zväz záhradkárov, ZO Lada - 

bežné výdavky na akcie uskutočňované 

Miestnym zväzom Záhradkárov /Deň 

záhradkárov spojený s výstavou 

dopestovaného ovocia a zeleniny, výsadba 

okrasných drevín, údržba zelene v obci, 

návšteva družobného kolektívu v Poľsku  

 

200,00 EUR 

 

200,00 EUR 

 

0,00 

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.  2/2017 

o dotáciách. 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec Lada nemá zriadené a založené právnické osoby t. j. príspevkové a rozpočtové organizácie 

a obchodné spoločnosti. 

 

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 - 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Prenesený výkon št. správy –REGOB 

Bežné výdavky 
279,51 279,51 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Prenesený výkon št. správy –Register adries 

Bežné výdavky 
18,00 18,00 0,00 

Ministerstvo 

DVaRR SR 

Prenesený výkon št. správy –star. o živ.prostr. 

Bežné výdavky 
78,30 78,30 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Voľby  

Bežné výdavky 
449,10 449,10 0,00 

UPSVaR 

Prešov 

Osobitný príjemca rodinných prídavkov na deti 

Bežné výdavky 
284,00 284,00 0,00 

UPSVaR 

Prešov 

Príspevok podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 4697,16 4697,16 0,00 

Okresný úrad 

Prešov, odbor 

školstva 

Prenesený výkon št. správy -ZŠ/normatívne 

Bežné výdavky 
45325,00 45325,00 0,00 

Okresný úrad 

Prešov, odbor 

školstva 

Prenesený výkon št. správy -ZŠ/vzdelávacie 

poukazy/ - Bežné výdavky 
550,00 550,00 0,00 

Okresný úrad 

Prešov, odbor 

školstva 

Prenesený výkon št. správy -ZŠ/dopravné/ 

Bežné výdavky 
566,00 560,04 5,96 

Okresný úrad 

Prešov, odbor 

školstva 

Prenesený výkon št. správy -MŠ/predškoláci 

Bežné výdavky 
999,00 999,00 0,00 

Okresný úrad 

Prešov, odbor 

školstva 

Prenesený výkon št. správy–ZŠ/učebnice/ 

Bežné výdavky 
24,00 23,60 0,90 
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               Obec Lada ako zriaďovateľ Základnej školy Lada vyčerpala za rok 2018 normatívne 

finančné prostriedky vo výške 41895,00 €, na mzdy 30975,00 €, na odvody 10920,00 € a na 

prevádzku vo výške 3430,00 €. 

     Z dôvodu poklesu žiakov v ZŠ bol znížený rozpočet na normatívne finančné prostriedky  

o -9578,00 €. Chýbajúce finančné prostriedky vo výške 9427,01 €, na mzdy 5926,73 €, na odvody 

2167,01 € a na prevádzku 1333,27 € dofinancovala Obec Lada zo svojho rozpočtu.   

     Obec Lada ako zriaďovateľ Základnej školy Lada vyčerpala za rok 2018 finančné prostriedky 

na dopravné pre žiakov ZŠ do 31.12.2018 vo  výške 560,04 €.  Nevyčerpané finančné 

prostriedky vo výške 5,96 € boli vyčerpané do 31.03.2019. 

     Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli vyčerpané vo výške 550,00 €  na mzdy.  

     Finančné prostriedky pre 5. ročné deti boli vyčerpané v plnej výške 999,00 €. Boli použité na 

nákup učebných  pomôcok pre predškolákov vo výške 662,00 €, na odmeny pre pedagogických  

zamestnancov vo výške 250,00 € a na odvody vo výške 87,00 €. 

     Finančné prostriedky na učebnice boli vyčerpané vo výške 23,10 €  na nákup učebníc. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 0,90 € boli presunuté do roku 2019. 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  poskytlo obci v roku 2018 dotáciu na 

vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu: 

- na úseku stavebného poriadku vo výške 787,71 € 

- na úsek dopravy vo výške 36,59 €  
Tieto dotácie boli priamo poukázané na účet Spoločného stavebného úradu, Kapušany, ktorý 

vykonal ich použitie a zúčtovanie. Finančné dotácie boli vyčerpané v plnej výške. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

  

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Finančné prostriedky neboli poskytnuté. 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Finančné prostriedky neboli poskytnuté. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 
Uznesením č. 108/2015 OZ schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce na 

rok 2016-2018. 

       
 

 

Vypracoval:                                                                Predkladá:  

Ing.Imrichová                                                               Ján Katica 

odb. ref.          starosta obce   

 

 

V Lade dňa 03.06.2019 

 


