Výročná správa Obce Martinová
za rok 2017

..............................................................................

Eugen RADIČ, starosta obce
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1. Základná charakteristika Obce Martinová
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Obec leží v južnej časti Rimavskej kotliny, na ľavobežnej terase Rimavy. Stred obce leží
v nadmorskej výške 178 m n. m., v chotári je nadmorská výška 164 – 206 m n. m. Odlesnený
chotár na nivnej rovine a terasách pahorkatiny tvoria treťohorné slieňovce a pieskovce, pokryté
riečnymi uloženinami a sprašovými hlinami. Prevládajú hnedozemné, nivné a lužné pôdy.
Susedné mestá a obce : Dubovec, Orávka, Bottovo
Celková rozloha obce : 377 ha
1.2 Demografické údaje


Počet obyvateľov k 31.12.2017 spolu 224
Muži 114
Ženy 110



Predproduktívny vek (0-14) spolu 18



Produktívny vek (15-54) ženy 66



Produktívny vek (15-59) muži 61



Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu Ž 26 + M 19 = 45

Občianska a technická vybavenosť:


Rozvodná sieť plynu



Komunálny odpad



Využívaný komunálny odpad



Zneškodňovaný komunálny odpad

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 30 %
Nezamestnanosť v okrese : 35 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci trend
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1.4 Symboly obce
Erb obce :

Pečať obce :

1.5 História obce
Obec sa spomína od roku 1427 ako Martonfalua, v roku 1920 ako Martinivce, v roku 1927 ako
Martinová, maďarsky Martonfalva. Patrila Jenegovcom, ktorí tu mali 14 port. Zničili ju Turci,
v roku 1683 thökölyovské vojská. V roku 1773 tu žilo 13 sedliakov a 5 želiarov, v roku 1828
mala 51 domov a 351 obyvateľov, v roku 1837 mala 407 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch
1938 – 1944 bola pripojená k Maďarsku.
1.6 Pamiatky
Kostol reformovaný barokovo – klasicistický z roku 1760, maľovaný drevený chór a lavice z 18.
storočia
1.7 Významné osobnosti obce
1.8 Výchova a vzdelávanie
1.9 Zdravotníctvo
1.10 Sociálne zabezpečenie
Obec nemá zariadenie sociálnych služieb.
1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Kultúrny dom
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na usporiadanie akcie:deň detí, fašiangová zábava, Mikulášsky večierok,
Silvestrovská zábava,
1.12 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
1.13 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Eugen RADIČ
Zástupca starostu obce :
Hlavný kontrolór obce: Bc. Andrea Dubovická Šóšiková
Obecné zastupiteľstvo: Imrich RADIČ st., Imrich RADIČ ml., Ján Oláh

Obecný úrad:
Obec Martinová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce
alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje
úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady
hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do
správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo
svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv,
ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu
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obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu
vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou
v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej
štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka
tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy,
výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou
závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku
vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich
môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia
účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Obec Martinová od 1.1.2009 účtovala v mene euro.

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/ : nemá
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Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/: nemá
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do
základného imania, predmet činnosti /: nemá
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do
základného imania, podiely, predmet činnosti /: nemá

2. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet nebol.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2016, uznesením číslo
10/2016.
Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2017 v eurách

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
40.070,00

Skutočnosť k 31.12.2017
64.005,03

% plnenia
159,73

Z rozpočtovaných celkových príjmov 40.070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
64.005,03 EUR.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
40.070,00

Skutočnosť k 31.12.2017
64.005,03

% plnenia
159,73

Skutočnosť k 31.12.2017
37.004,96

% plnenia
101,99

a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
36.281,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 36.281,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 37.004,96 EUR
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3.078,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6.434,63,00 EUR.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.996,61 EUR, dane zo stavieb boli v sume 438,02 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
3.992,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1.534,79

% plnenia
38,44

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3.992,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.534,79 EUR. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.300,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 52,45 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1.009,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 114,52 EUR, čo je 0
11,34 % plnenie – príjmy správne.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1.365,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 17.499,36
EUR.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
ÚSPVaR
MDaVR SR
MVSR SVS
OÚ BB-odbor starostlivosti o ŽP
OÚ- RS
ÚPSVaR

Suma v EUR
329,28
15.517,60
194,64
106,40
18,69
627,15
705,60

Účel
Detské prídavky
Refundácia miezd
Stavebný úrad
Hlásenie pobytu, register adries
Životné prostredie
Voľby VUC v roku 2017
Sociálna dávka

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
40.835,00

Skutočnosť k 31.12.2017
63.084,68

% čerpania
154,48

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 40.835,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 63.084,68 EUR.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
39.111,00

Skutočnosť k 31.12.2017
61.203,80

% čerpania
156,48

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 39.111,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 61.203,80 EUR, čo predstavuje 156,48 % 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 18.023,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 29.731,64 EUR,
čo je 164,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného stavebného úradu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 2.619,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 16.980,85 EUR,
čo je 648,37 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 16.234,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 11.856,18 EUR,
čo je 73,03 % 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 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume EUR, čo predstavuje %
čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 342,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 303,93 EUR, čo
predstavuje 88,86 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania
9

0

0

0

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
1.724,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1880,88

% čerpania
109,09

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1.724,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 880,88 EUR, čo predstavuje 109,09 % čerpanie. – splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

64.005,03

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

64.005,03

61.203,80

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

61.203,80

Bežný rozpočet

-

Kapitálové príjmy spolu

0

z toho : kapitálové príjmy obce

0

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce

0

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0

0

0
0

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

1.880,88

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0
64.005,03
63.084,68
920,35

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
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Vylúčenie z prebytku

348,25
572,10

Upravené hospodárenie obce

Varianty riešenia hospodárenia obcí napr.:
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
Zostatok finančných operácií v sume
- tvorbu rezervného fondu

0 EUR, navrhujeme použiť na:
EUR

. 2.varianta :
Schodok rozpočtu v sume 0 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :
- z rezervného fondu EUR
- z ďalších peňažných fondov EUR
- z návratných zdrojov financovania EUR
- z finančných operácií
EUR
Zostatok finančných operácií v sume EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume

EUR

Zostatok finančných operácií v sume EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške ............................... EUR.

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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2017
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finanč n ý ch operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
9.495,78
-116,41
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- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné ú bytky
KZ k 31.12.2017

-116,41
9.379,37

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel 1%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
0,00
348,25

348,25

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

42.471,11

28.534,71

Neobežný majetok spolu

19.931,90

5.995,50

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

18.931,90

4.995,50

Dlhodobý finančný majetok

1 000

1 000

Obežný majetok spolu

22.539,21

22.539,21

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

18.242,86

18.242,86

Finančné účty

4.296,35

4.296,35

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

z toho :

z toho :

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
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Časové rozlíšenie

0

0

Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

23.764,39

28.534,71

Vlastné imanie

13.978,59

-9.373,21

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

-9373,21

13.978,59

Záväzky

33.137,60

14.556,12

Rezervy

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

0

0

Krátkodobé záväzky

20.204,69

3.263,21

Bankové úvery a výpomoci

12.932,91

10.973,43

Časové rozlíšenie

0

0

PASÍVA

z toho :

z toho :

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bank ám
10.973,43 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
0,00 EUR
- voči dodávateľom
0,00 EUR
- voči štátnemu rozpočtu
0,00 EUR
- voči zamestnancom
3.263,21 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu
0,00 EUR
- ostatné
0,00 EUR

Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška prijatého
úveru

Výška
úroku

Prima bankla

Vrátenie fin. prostr.pre
MFSR

28.214,83

303,93

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2017

Splatnosť

2023
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. ..... o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. ..... o dotáciách.

11. 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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

-

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia

-

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia

-

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

Vlastné finančné prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky vlastné

Príspevková organizácia

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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 )

ÚPSVaR

Detské prídavky

329,28

329,28

0

ÚSPVaR

Sociálne dávky

705,60

705,60

0

ÚPSVaR

Refundácia miezd

15.517,60

15.517,60

0

MDaVR SR

Stavebný úrad

194,64

194,64

0

18,69

18,69

0

-1-

OÚ BB-odbor sta- Životné prostredie
rostlivosti o ŽP

-5-
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MV SR sekcia ve- REGOB
rejnej správy
OÚ- RS
Voľby v roku 2017
c)

106,40

106,40

0

627,15

627,15

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma prijatých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

Rozdiel
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