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1. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. / 2019

zo dňa

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Sebastovej po prerokovani materiálu

A. Berie na vedomie

1. Odbomé stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.

B. schva ľ uj e

I. Celoročné hospodárenie bez výhrad.

II. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 56 686,35   takto
1) Do rezervného fondu sa prideli 56 686,35  



Dôvodová správa

V zmysle § 18fods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v zneni neskorších predpisov predkladám Odbomé stanovisko k Závereéného účtu obce Vyšná Šebastová za
rok 2018.

Podkladom pre spracovanie odbomého stanoviska bol Záverečný účet obce Vyšná Šebastová za rok

2018, účtovná uzávierka (súvaha, výkaz ziskov a strát za rok 2018 ), ktoré spracovala pani Monika Tkáčová.

Dalšími podkladmi boli plnenie rozpočtu za rok 2018, Rozpočet obce Vyšná Šebastová na rok 2018
a Hlavná kniha.



Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Vyšná
Sebastová za rok 2018

Vzmysle § ISfods. 1 písm. c) zákona 6. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršich

predpisov predkladám odbomé stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Vyšná Sebastová za rok 2018

Odbomé stanovisko k návrhu záverecného účtu obce Vyšná Sebastová za rok 2018 som spracovala

na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Vyšná Sebastová za rok 2018 a na základe

fínančných a úétovných výkazov vyhotovených k 31. 12.2018.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Pri spracovani stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu

obce Vyšná Sebastová za rok 2018 z dvoch hľadísk.

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu

1. 1, Súladso vseobecne wväznymi právnymi predpismi

Návrh závereéného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ako aj so "Zásadami rozpočtového hospodárenia obce Vyšná Sebastová".

1. 2. Dodrianie 'mformacnej povinnosti 7, 0 strany obce

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej

lehote, t.j. najmenej 15 dni pred jeho schválenim v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadeni v znení neskorších predpisov a s § 16, ods. 9 zákona o rozpoctových pravidlách územnej

samospravy.

l. S. Dodrianie povinnosti auditu w strany obce

Obec k dátumu vypracovania odbomého stanoviska hlavnej kontrolórky ešte nemala overenú

úôtovnú závierku audítorom. K uvedenému dátumu obec nemala podpísanú zmluvu s audítorom o overení

účtovnej závierky za rok 2018.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy : údaje o plnení rozpočtu v členeni podľa § 1 O ods. 3

v súlade s rozpočtovou klasifíkáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, zhodnotenie

programov rozpočtu. Udaje o nákladoch a výnosoch podnikatelskej činnosti a prehľad o poskytnutých

zárukách podľa jednotlivých prijemcov neobsahuje, pretože podľa vyjadrenia spracovateľa návrhu



záverečného účtu obec vroku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť a neposkytovala žiadne záruky

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa

rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje

druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpoétovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovani,

sledovani a vyhodnocovaní územnej samosprávy.

B. Zostavenie záverečného účtu

Obec pri zostavovaní návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom

hospodárení súhme spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpoctových

pravidlách územnej samosprávy fínančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane fínančných vzt'ahov

k zriadeným alebo založeným právnickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla

prostriedky svojho rozpočtu: ďalej usporiadala finanéné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,

rozpočtom iných obci a k rozpočtom vyšsích územných celkov.

1. Rozpočtové hospodárenie

Financné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom

dňa 1. 12. 2017, uznesením OZčíslo 17/5/2017.

Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpocet bol zostavený ako prebytkový,

prebytok bežného rozpočtu bol naplánovaný vo výske 36 594, 00  . Kapitálový rozpočet bol zostavený ako

schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol naplánovaný vo výške - 28 216,00  . Finančné operácie

boli zostavené ako schodkové, schodok fínančných operácií bol naplánovaný vo výške - 8 378, 00  .

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpoétového roka zmenený 2 rozpočtovými opatreniami.

Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach :

V6:

Bežný rozpocet

Prijmy

Výdavky

Prebytok bežného rozpočtu

Kapitálový rozpočet

Prijmy

Výdavky

Prebytok kapitálového rozpočtu

Finanéné operácie

Prijmy

Schválený rozpocet

400 199, 00  

363 605, 00  

36 594, 00  

10 000,00  

38 216, 00  

- 28 216, 00  

0,00  

Rozpočet po zmenách

432 511, 00  

363 605, 00  

68 906, 00  

10 000, 00  

70 528, 00  

- 60 528, 00  

0,00  



Výdavky

Schodok finančné operácie

8 378, 00  

- 8 378,00  

8 378, 00  

- 8 378, 00  

Prebytok / schodok rozpočtu

 

-  

1. 1. Plnenie rozpočtu

Vlastné prijmy bežného rozpočtu predstavovali daňové prijmy a nedaňové príjmy, kapitálového

rozpoôtu predstavovali príjmy z PSK kapitálové granty a transfery. Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli

tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, kapitálové prijmy boli tvorené dotáciou,

ktorú obec ziskala od PSK. Príjmy fínančných operácii boli tvorené najmä použitím finančných prostriedkov
z rezervného fondu.

Obec v roku 2018 plnila rozpočet nasledovne:

Bežné prijmy

Kapitálové prijmy

Finančné operácie

Schvälený rozpočet

400 199, 00  

10 000, 00  

0,00  

Upravený rozpocet

432 511, 00  

10 000, 00  

0,00  

Skutočnosť

487 313, 20  

122 030, 21  

0,00  

%

112, 67

1220, 30

Zprijmov schváleného upraveného bežného rozpočtu 400199, 00   bol skutočný prijem

k31. 12.2018 432511,00   éo v percentuálnom vyjadreni predstavuje 112,67 %. Schválené prijmy

upraveného kapitálového rozpočtu činili 10 000,00   v skutočnosti tieto prijmy k 31. 12.2018 dosiahli výšku

122 030,21   co predstavuje I 220,30 %. Schválený rozpoôet príjmov fínancných operácií predstavoval

0,00   askutočnosť k31. 12. 2018 predstavovala 0,00   čo v percentuálnom vyjadreni 0,00 %. Z uvedeného

možno konštatovať, že rozpočet príjmov sa naplnil na 148,55 %

1. 1. 1. Plnenie roipoclu beinych príjmov

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné prijmy ( daňové a nedaňové) a cudzie prijmy ( granty a transfery),
ich plnenie bolo v roku 2018 nasledovné :

V :

Daňové príjmy

Nedaňové príjmy

Granty a transfery

Bežné príjmy

Schválený rozpočet

398 771, 00  

19 530, 00  

2 850, 00  

421151,00  

Skutočnosť

414 726, 00  

17 696, 33  

25 943, 23  

458 365, 56  

Daňovéprijmy

Najväéší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpoétu. Jej vývoj od roku 2014 dokumentuje
nasledovná tabuľka.



V :

rok Schválený rozpočet Skutočnosť

2014 199 034, 00  203 560, 80  

2015 243 176, 00  249 011, 06  

2016 269 555, 00  286 250, 49  

2017 300 500, 00  308 768, 96  

2018 344 832, 00  358 733, 23  

Obci boli poskytnuté zo strany štátu poukázané podielové dane zo štátneho rozpočtu vo výške
358 733, 23  , čoje o 13 901, 23   viac, ako bolo v rozpočte. V percentuálnom vyjadrenije to o 4, 00 % viac.

Vývoj dane z nehnuteľnosti v sledovanom období :V   :

rok

2014

2015

2016

2017

2018

Schválený rozpočet

37 700, 00  

38 050, 00  

38 085, 00  

44 567, 00  

41 928, 00  

Skutocnosť

39 678, 76  

37 223, 35  

43 894, 42  

39 794, 07  

42 882, 56  

Obci sa podarilo naplniť plánovaný rozpočet dane z nehnuteľnosti. Najväíší podiel na dani

z nehnuteľností má daň zpozemkov. Obec k31. 12. 2018 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo

výške? 112,05  .

Výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je na vyššej úrovni ako v roku

2018. Obec registruje nezaplatené pohľadávky na poplatku za komunálny odpad adrobný stavebný odpad

vo výške 1 348,00  .

ve:

rok

2014

2015

2016

2017

2018

Schválený rozpočet

10 100, 00  

10 200, 00  

10 200, 00  

10 200, 00  

10 300, 00  

Skutocnosť

9 966, 24  

10 082, 62  

10 136, 16  

10 450, 80  

11 004, 09  



Výber ostatných miestnych daní bol v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 pri dani za psa nižši
ako aj pri dani za uživanie verejného priestranstva vyšší. Obec registruje pohladávky na dani za psa vo
výške 46,48  .

skutočnosť

2014

skutočnosť

2015

skutočnosť

2016

skutočnosť

2017

skutočnosť

2018

skutočnosť

daň za psa 996, 00 ? 1 042, 48  896, 42  989, 52  976, 32  

daň za užívanie verej. priestor. 0,00  0,00  1 427, 20  523, 60  599, 20  

daň za dobývací priestor 531, 10  531, 10  531, 10  531, 10  531, 10  

Nedaňové príjmy

Ide o prijmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov.
Plnenie nedaňových príjmov, a to tak vlastných prijmov z podnikania a vlastníctva majetku, ako aj
poplatkov je za rok 20 18 nižšie ako v roku 2017, úroveň roku 2017 pri prijmoch z ostatných prijmoch bola
prekročená.

rok

2014

2015

2016

2017

2018

nedaňové

prijmy

22 804, 21  

36 063, 37  

48 827, 69  

64 504, 60  

26 922, 75  

Príjmy z podnik. a vlastníctva majetku

3 006, 89  

30 033, 68  

15 184, 30  

17 774, 06  

17 696, 33  

Poplatky

4 109, 13  

5 977, 00  

4 535, 06  

29 251, 82  

6 371, 54  

Uroky

0 

0 

0 

0 

0 

ostatné

1 544,75  

2 221, 82  

2 308, 82  

2 451, 17  

2 854, 88  

Prijmy z prenajatých pozemkov obec dosiahla vo výške 4 177, 54  , zprenajatých budov,

priestorov aobjektov obec dosiahla príjmy vo výške 13 518, 79  . Prijem zprenajatých strojov, pristrojov

a zariadeni vo výške 0, 00  .

Administratívne a iné poplatky sú prijmami obce zo správnych poplatkov, napr. za overovanie

listín. Celkove boli tieto dosiahnuté vo výške 6 371,41  .

Prijem z úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fínanôných výpomocí, vkladov a ážia

predstavoval sumu 0,00  .

Iné nedaňové príjmy (poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb) vroku 2018 predstavujú

sumu 2 854,88  . Podstatnú časť týchto prijmov tvorili príjmy za hlásenie v MR, overovanie atď. .

Granly a transfery

Ide príjmy ziskané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo uréené na fínancovanie

preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Urad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov , sociálnych veci

a rodiny SR, z Ministerstva vnútra SR, z Okresného úradu Prešov, z Prešovského samosprávneho kraja.



V roku 2018 boli obci poskytnuté transfery a granty vo výške 25 943,23  , z nich najvýznamnejšie

sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Poskytovater Výška v  Účel

Ministerstvo vnútra SR 0, 00  ROEP

Ministerstvo vnútra SR 455, 31  na vorby
UPSVaR Prešov 19 364, 72  Projekt - mzdy
Zo št. účelového fondu - DHZ 3 000, 00  DPO SR hasiči

PSK 1 400, 00  Obecná Veselica

Ministerstvo vnútra SR. 455, 44  Prenesený výkon štátnej správy- REGOB

OU Presov, odbor skolstva 1102, 00  MS- 5 ročné deti

MŽPSR 0,00  Prenesený výkon státnej správy ZP
Ministerstvo vnútra SR. 0,00  Prenesenývýkon státnej správy- register adries

165, 76  

Granty a transfery boli úcelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

1. 1. 2. Plnenie rozpoctu kapitálovych prijmov

Vlastné prijmy

Z predaja kapitálových aktív obec získala 0,00   čímje možné konštatovať O % plnenie rozpočtu.

Granty a tľansfery

Obec rozpočtovala kapitálové granty atransfery vo výške 10 000, 00   na revitalizáciu plôch

verejnej zelene. V skutočnosti obec z dotácii získala 122 030,21   čo predstavuje 1 220, 30 % plnenie.

1. 1. 3. Prijmové finančné operácie a mimorozpočtové pohyby

Obec rozpoctovala finančné operácie vo výške 0,00   skutoônosť k31. 12.2018 predstavovala

sumu 0,00  , čo Ďiní 0,00 % plnenie.

Rozpočet na rok 2018

0,00  

Skutočnosť

k 31. 12. 2018

0,00  
% plnenie

0, 00



1. 2. Cerpanie rospoctu vydavkov

Obec v roku 2018 čerpala nasledovne

Bežné kapitálové výdavky

Kapitálovévýdavky

Finančné operácie výdavky

Schválený rozpočet

363 605,00  

38 216, 00  

8 378, 00  

Upravený rozpočet

363 605, 00  

70 528, 00  

8 378,00  

Skutocnosť

390 247, 05  

162 410, 01  

23 377, 80   | 279, 04

410 199,00   442 511,00  

v

1. 2. 1. Cerpanie rozpocfu bewých vydavkov

%

107, 33

230, 28

576 034,86   130, 17

Schválený rozpoôet bežných výdavkov vo výške 363 605,00   bol zmenený rozpočtovými
opatreniami na 363 605,00  , čerpanie bežných výdavkov bolo 390 247,05  .

Vývoj Ďerpania rozpoétu bežných výdavkov :

rok Schválený rozpočet Skutočnosť

2014 259 965, 00  263 884, 82  
2015 265 531, 00  333 454, 09  
2016 329 105, 00  328 644, 27  
2017 342 405, 00  394 125, 20  
2018 363 605, 00  390 247, 05  

Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky apo analýze
rozpočtu bežných výdavkov v sledovanom období možno konštatovať, že :

a) Cerpanie bežných výdavkov bolo vyššie ako upravený rozpočet bežných výdavkov.
b) Cerpanie bežných výdavkov v roku 2018 vporovnaní s rokom 2017 došlo kzníženiu éerpania

bežných výdavkov.

Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov, vybrané položky podľa ekonomickej klasifíkácie : v  

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Platy

46 256, 94  

61 712, 91  

55 206, 57  

67 893, 11  

64 822, 62  

Poistné odvody

16 227, 80  

21 554, 50  

22 798,03  

24 615, 07  

24 395, 56  

Prevádzkové vydavky

56 026, 69  

37 018, 14  

46 335, 03  

43 812, 17  

43 355, 03  

Bežné transfery

2 591, 85  

488, 60  

855, 90  

1 015, 88  

908, 88  

Uroky a

úvery

2 033, 37  

2 875, 52  

1217, 80  

927, 48  

921, 17  



K zníženiu čerpania bežných výdavkov došlo v roku 2018 v komparácii s rokmi 2017. Čerpanie rozpočtu

bežných výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie : v  

Názov Schválený rozpočet Skutocnosť %

Výdavky verejnej správy (01) 149 000, 05  133 647, 85  89, 70%
Obrana (02) 0,00  0,00  0, 00%
Verejný poriadok a bezpečnosť (03) 2 800, 00  5 798, 36  207, 36%
Ekonomická oblasť (04) 40 300, 00  39 366, 81  97, 68%
Ochrana životného prostredia (05) 13 700, 00  15 089, 05  110, 14%
Bývanie a občianska vybavenosť (06) 32 100, 00  57 759, 51  179, 94%
Zdravotníctvo _(07) 0,00  0, 00  0, 00%
Rekreácia, kultúra a nábož. (08) 26 650, 00  27 331,47  102, 25%
Vzdelávanie/MS, SJ/

Z to/io; 09ÍJ ^MS^
09601 {ŠJ)

(09) 96 500, 00  

74 500, 00  
22 000, 00  

108 516,52  
77 37.1, 33  
30 545, 19  

112,25%
104, 66%
138, 84%

Sociálne zabezpečenie (10) 1 200, 00  1 361,00  113, 42%

Z čerpania bežných výdavkov vyplýva, že rozpoéet výdavkov bol prečerpaný. Ďalej môžeme konštatovať,

že v ostatných odvetviach výdavkov rozpočet bol vyčerpaný. V návrhu záverečného účtu je čerpanie

bežných výdavkov podľa funkénej rozpočtovej klasifíkácie skomentované.

1. 2. 2. Cerpanie rozpočtu kapitálovych výdavkov

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 38216, 00   bol zmenený rozpočtovými

opatreniami na 70 528,00  , čerpanie bolo vo výške 162 410,01  .

Názov

Všeobecné verejné služby
Ekonomická oblasť

Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet

0, 00  

70 528,00  

0,00  

Skutočnosť

0,00  

162 410, 01  

0,00  

Obec čerpala kapitálové výdavky najmä na pripravu a realizáciu výstavby chodníka 162 410, 01  .

7. 2..?. Vydavkove financné operácie

Rozpočet na rok 2018

8 378, 00  

Skutoénosť k 31. 12.2018

23 377, 80  
% čerpanie

279, 04 %



Finančné prostriedky vo výške 10202,00   boli použité na splatenie istiny zostatných úverov, pôžičiek

a návratných fínančných výpomocí co predstavuje 100 % plnenie.

1. 3. Vysledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovani celkových príjmov a výdavkov ako

výsledok ich súhmnej bilancie. Výsledok rozpoctového hospodárenia môže byt' prebytok alebo schodok jej

rozpočtu, podla § 2 pism. b) ac) a §10 ods. 3 pism. a) ab) zákona o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy. Prebytkom rozpoétu je kladný rozdiel medzi prijmami a výdavkami rozpočtu. Pod prymami

a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy

akapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), súéasťou prijmov avýdavkov rozpočtu nie sú fínančné

operacie.

Príjmy rozpočtu obce

bežné prfjmy

kapitálové prijmy

Príjmové finančné operácie

Výdavky rozpočtu obce

bežné výdavky

kapitálové výdavky

Výdavkové finančné operácie

Prebytok / Schodok bežného rozpočtu

Schodok kapitálového rozpočtu

Prebytok / schodok rozpočtu fin. operácie

Vylúčenie z prebytku

Prebytok / schodok rozpočtu

skutočnosť k31. 12. 2018

609 343, 41  

487 313, 20  

122 030, 21 

0, 00  

164 344, 82  

390 247, 05  

162 410, 01  

23 377, 80  

97 066, 15  

-40 379, 80  

-23 377, 80  

- 0,00  

56 686, 35  

Podľa § 1O ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, súčasťou rozpoétu

obce sú finanéné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa

návratné zdroje fínancovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými fínančnými

operáciami obce za rok 2018 je zostatok finančných prostriedkov vo výške -23 377, 80  .

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov po vylúceni nevyéerpaných účelovo určených

finančných prostriedkov a zostatkom fínančných operácií je zostatok finančných prostriedkov vo výäke

56 686,35  . V záverečnom účte sa navrhuje, aby celá suma bola pridelená do rezervného fondu.

Zostatok fínančných prostriedkov k 31. 12.2018 nabankových úctoch obec vykazuje vo výške 118 944,98  ,

vtomtozostatkuje:

zostatok na bežných účtoch obce vo výške 118 944,98  

zostatok na účte cudzích prostriedkov vo výške 0,00  



2. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Rezervný fond sa tvori v zmysle ustanovenia § 15 zákona 583/2004 Z.z. vznem' neskorších

predpisov a ojeho použiti rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Reiervnyfond:

Stavk 01.01.2018

Tvorba z prebytku rozpočtu za rok 2017

Tvorba z fínančných operácii za rok 2017

Prírastok RF spolu

Použitie RF

Ubytky RF

Stavk31. 12. 2018

12 018,54  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,006

12 018,54  

Sociálnyfond

Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zásadami o tvorbe a použiti SF a kolektívna zmluva vyššieho
stupňa.

Stavk 01.01.2018

Prirastok2018

Ubytok2018

Stavk31. 12. 2018

58,27  

1 298,52  

1 360,00  

-3,21  

3. Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu kiytý pasivami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej uzávierky predstavujú
sumu :

Obecný úrad v majetkovej evidencii eviduje majetok :

a) dlhodobý, hmotný, nehmotný a finančný majetok v celkovej hodnote 2 504 434, 14  ,

b) vtom nezaradené investície vedené na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
v hodnote 0, 00  



3. 1. Bilancia pohľadávok

Rok Pohľadávky celkom
2014 1 223, 46  
2015 5 049, 34  
2016 28 773, 01  

2017 6 227, 82  
2018 5 202, 07  

Konštatujem zníženie stavu pohľadávok o 16,47 % oproti roku 2017.

3. 2. Bilancia záväzkov

Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 240 858, 92  , celková výska záväzkov dosiahla úroveň

60, 18 % skutočných bežných prijmov za rok uplynulý rozpočtový rok, čo znamená zníženie oproti roku
2017. Najväčší podiel na celkových záväzkoch majú dlhodobé záväzky 50, 71 % a bežné bankové úvery
0,00 %.

4. Prehľad o stave vývoji dlhu

Celková výška bežných úverových záväzkov dosahuje úroveň 0, 00 % skutočných bežných príjmov
za predchádzajúci rok. Na základe takto vymedzených pravidiel obec spiňa a v minulosti spÍňala podmienky
prijatia návratných zdrojov financovania.

5. Udaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené prispevkové organizácie s právnou subjektivitou.

6. Prehľad o poskytnutých dotáciách

V návrhu záverečného účtuje uvedené, že obec v roku 201 8 poskytla dotácie nasledovne :

8 500,00  

368,576

2 000,00  

4 000,00  

Telovýchovná jednota

Klub dôchodcov

Občianske združenie Sebeš

Bežci

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

V návrhu záverečného úétu je uvedené, že obec v roku 2018 neprijala žiadne záruky a ručenie za
iné subjekty.



8. Udaje o podnikateľskej cinnosti

Návrh záverečného účtu neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

9. Hodnotenie programov rozpočtu

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy c. 583/2004 Z. z. § 4 odsek 5

a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva _ zo dňa _ nebol rozpočet na rok 2018
zostavený ako programový rozpočet.

Záver

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s prislusnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 odsek 5 zákona
o rozpoétových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného úétu bol vzmysle § 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách úzeinnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna úctovná závierka k 3 1. 12. 2018 a rozpočtové hospodárenie obce bolo v súlade s § 9 odsek 5 zákona
o obecnom zriadení a § 16 odsek 3 zákona o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy nebolo overené
auditorom.

Ing.Eva Harsághy - hlavná kontrolórka


