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Záverečný účet obce 
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový krytý  z finančných operácií – zostatok
finančných prostriedkov z uplynulých období. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 
Rozpočet  obce  Kravany  bol  schválený obecným  zastupiteľstvom dňa   9.12.2016   uznesením
č. 6/2016.
Schválený rozpočet obce vyzeral nasledovne: 

Schválený 
rozpočet 
2017

Príjmy celkom 186 924,-
z toho :
Bežné príjmy 116 924,-
Kapitálové príjmy -
Finančné príjmy 70 000,-
Výdavky celkom 186 924,-
z toho :
Bežné výdavky 116 924,-
Kapitálové výdavky 70 000,-
Finančné výdavky -

V roku 2017 boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu: 
- prvá  zmena  schválená dňa 23.9.2017  uznesením č. 4/2016  - schválené

Schválený  rozpočet obce po poslednej zmene :  
    
Rozpočet obce v  EUR : 
 
 Upravený

rozpočet  
Skutočnosť

k 31.12. 
Príjmy celkom 210 262,-- 171 079,91
Výdavky celkom 203 398,51 153 033,24
Hospodárenie obce – prebytok      6 863,49 18 046,67



z toho :   
 
 Upravený

rozpočet  
Skutočnosť
k 31.12. 

Bežné príjmy 140 262,-- 138 871,78 
Bežné výdavky  133 398,51  120 825,11
Prebytok  bežného rozpočtu  6 863,49 18 046,67

 
 Upravený

rozpočet  
Skutočnosť
k 31.12. 

Kapitálové príjmy 0,-- 0,--
Kapitálové výdavky 70 000,-- 32 208,13
Výsledok  kapitálového
rozpočtu 

-70 000,-- -32 208,13

 
 Upravený

rozpočet  
Skutočnosť
k 31.12. 

Príjmové finančné operácie 70 000,--  32 208,13
Výdavkové finančné operácie   0,--  0,--
Hospodárenie z fin. operácií 65 000,-- 32 208,13
 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
210 262,-- 171 079,91 81,37 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov po poslednej úprave rozpočtu vo výške 210 262,-- EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 171 079,91 EUR, čo predstavuje  81,37 % plnenie. 

2.1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
140 262,--,-- 138 871,78 99,01 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov vo výške 140 262,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 138 871,78 EUR, čo predstavuje 99,01 % plnenie. 

2.1.1. Daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
118 050,-- 117 984,04 99,94 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /111/ 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  111  000,--  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli



k 31.12.2017  poukázané  finančné  prostriedky  zo  ŠR  v sume  111453,20  EUR,  čo  predstavuje
plnenie na 100,41 %. 

b) Daň z nehnuteľností /121/ 

Z rozpočtovaných 4 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 981/51 EUR, čo je
99,54 % plnenie. 
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 078,70 EUR, dane zo stavieb boli v sume 902,81 EUR. 

c) Daň za špecifické služby /133/ 
Z rozpočtovaných  3  050,-  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2017  v sume  2  549,33  EUR,  čo
znamená 83,58 % plnenie. 
Dane za špecifické služby v roku 2017 pozostávali z týchto príjmov: 
1. Daň za psa: 371,96 EUR
2. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2 177,37 EUR 

2.1.2. Nedaňové príjmy
 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

700,-- 600,32 85,76 % 

A) Príjmy  z vlastníctva majetku /212/ 
Z rozpočtovaných 700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 600,32 EUR, čo je 85,76 %
plnenie. 
Uvedený príjem obce za rok 2017 sa skladá z týchto príjmov: 
1.  Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov: 600,32  EUR  /KD, zasadačka OCU, DS/

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/ 
Z rozpočtovaných 5 602,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 4 069,80 EUR, čo je 
72,65 % plnenie. Uvedené administratívne a iné poplatky sú v nasledujúcom zložení: 
1. Administratívne poplatky – 290,50 €

Z rozpočtovaných 300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017  vo výške 269,- EUR, čo je 89,66
% plnenie. Celkovú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov – vydávanie stavebných
povolení a matričné úkony – osvedčovanie podpisov a listín.
2. Licencie – 0,00 €

V roku 2017 neboli rozpočtované. 
3. Za porušovanie predpisov  – 52,00 €

Patria sem príjmy za porušovanie predpisov – priestupkové konanie /pokuty občanov/ v sume 52,-
Eur, rozpočtovaná položka bola vo výške 52,- EUR.

4.   Platby za  predaj výrobkov, tovarov a     služieb – 1761,79 €  

Z rozpočtovaných 5 250,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017  vo výške 3 748,80 EUR, čo je
71,40 % plnenie. Do týchto príjmov obec zaraďuje príjmy za  služby MR, , doplatok za str.lístky od
zamestnancov,  školné MŠ.  V tejto  skupine príjmov obce  sú aj   príjmy za dobývací  priestor  od
spoločnosti Nafta Gbely a príjem z recyklačného fondu.

C) Z vkladov /242/ 
Patria sem úroky z účtov finančného hospodárenia – banky obce /VÚB, Prima Banka/ v sume 
0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie z rozpočtovaného vo výške 10,- EUR.



2.1.3. Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 Percento plnenia
15 900,- 16 217,62 102,00 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 15 900,- EUR bol skutočný príjem 16 217,62 EUR
čo je 102,00  % plnenie. Bežné transfery v rámci verejnej správy boli poskytnuté na financovanie
preneseného výkonu štátnej  správy,  výkon orginálnych kompetencií  obcí,   zabezpečenie volieb,
príspevok na aktivačnú činnosť. 

Obec Kravany roku 2017 prijala nasledovné granty a transfery : 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Okresný úrad, odbor krízového
riadenia - CO

60,- Skladník materiálu CO

Ministerstvo dopravy, výstavby
a reg.rozvoja SR

15,16 Miestne komunikácie

Ministerstvo vnútra SR 808,55 Voľby do orgánov 
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verj.
Správy - REGOB

164,23 Register obyvateľov a register
adries

Ministerstvo školstva 924,- Príspevok na výchovu a
vzdelávanie detí v MŠ

ÚPSVaR TV 404,95 Stravné MŠ
ÚPSVaR TV 13 555,01 Refundácie §54 
ÚPSVaR TV 258,72 Rodinné prídavky – osobitný

príjemca
Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o ŽP

27,-- Ochrana prírody, vodná správa,
ovzdušie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
 
2.2. Kapitálové príjmy: 
 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

0,00 0,00 0,00

Z rozpočtovaných  kapitálových  príjmov  0,00  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2017  v sume
0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie. 

2.3. Príjmové finančné operácie: 
 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia

70 000,- 32 208,13 46,01 %

Z rozpočtovaných  finančných príjmov 70  000,-  EUR bol  skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
32 208,13 EUR, čo predstavuje  46,01 % plnenie. 



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
203 398,51 153 033,24 75,24 %

Z rozpočtovaných  celkových  výdavkov 203  398,51  EUR bolo  skutočne čerpané   k  31.12.2017
v sume 153 033,24 EUR, čo predstavuje 75,24 % čerpanie. 

3.1. Bežné výdavky 
 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania

133 398,51 120 825,11 90,57 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 133 398,51 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume
120 825,11 EUR, čo predstavuje  90,57 % čerpanie. 
 
Členenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na rok 2017

Funkčná klasifikácia – vlastné a cudzie zdroje Rozpočet Skutočnosť
k 31.12.2017

%
plnenia

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce 84 344,24 76 759,72 91,01
01.1.2 Finančná a rozpočt. oblasť 600,-- 504,43 84,07
01.6.0 Všeobec. verej. služby a in. 808,55 808,55 100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 5 100,-- 4 268,56 83,70
06.2.0 Rozvoj obcí  14 063,72 14 622,34 103,97
09.1.1. Predškolská výchova 27 862,-- 23 399,86 84,53
09.6.0. Vedľajšie služby v školstve 800,- 461,65 57,71

 Bežný rozpočet spolu: 133 398,,51 120 825,11 90,57

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

• Medzi významné položky bežného rozpočtu odiel 01.1.1. patrí:

a) 610 Mzdy 

611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 27 000,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 25 634,23 EUR čo
predstavuje 94,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce (starosta, hlavný
kontrolór, administratívna pracovníčka).

b) 620 Poistné 

Patrí sem : 

621 – Poistenie – Všeobecná zdravotná poisťovňa 2 950,29 €

623 – Poistenie – ostatné zdravotné poisťovne             1 150,58 €



625 – Poistenie do Sociálnej poisťovne                                                          11 752,06 €  

SPOLU                                                                                                      15 852,93 €   

Z rozpočtovaných 17 000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 15 852,93 EUR, čo
je  93,25  %  čerpanie.  Sú  tu  zahrnuté  odvody  poistného  z miezd  všetkých  pracovníkov  za
zamestnávateľa   -  odvody do  zdravotných  poisťovní  (Všeobecná  zdravotná  poisťovňa,  Union)
a odvody  do  sociálnej  poisťovne  (nemocenské,  starobné,  úrazové,  invalidné,  poistenie
v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity). 

c) 630 Tovary a     služby   

Patrí sem: 

631  Cestovné náhrady 1 353,46 €

632  Energie, voda, komunikácie            4 129,42 €

633  Materiál           7 447,73 €

635  Rutinná a štandardná údržba          6 100,33 €

637  Služby                                                                                15 661,26 €  

SPOLU        34 692,20 €

Z rozpočtovaných 39 744,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 34 692,20 EUR,
čo predstavuje  87,29 % čerpanie.  Ide  o prevádzkové výdavky všetkých  stredísk  OCÚ, ako  sú
cestovné náhrady,  energie,  voda a komunikácie,  materiál,  dopravné,  rutinná a štandardná údržba
a ostatné tovary a služby. 

d) 640  -Bežné transfery 

642 Na členské príspevky       580,36 €

SPOLU                                   580,36  €

Z rozpočtovaných  600,-  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k  31.12.2017  vo  výške  580,36  EUR,  čo
predstavuje  96,73  %.  Ide  predovšetkým  o  platby  obce  na  členské  príspevky  do  jednotlivých
združení, ktorých je obec členom.

• Medzi významné položky bežného rozpočtu odiel 01.1.2. patrí:

a) 630 Tovary a     služby   

Patria sem: 

637  Poplatky a odvody                                                           504,43 €  

SPOLU       504,43 €

Z rozpočtovaných  600,--  EUR bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2017  vo  výške  504,43  EUR,  čo
predstavuje 84,07 % čerpanie. 

• Medzi významné položky bežného rozpočtu odiel 06.2.0 patrí:

a) 610 Mzdy 



611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 9 033,90 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 9 779,77 EUR čo
predstavuje 108,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, ktorý pracujú v
našej obci cez projekt Šanca na zamestnanie. Ide o prostriedky, ktoré nám ÚPSVaR refunduje.

b) 620 Poistné 

Patrí sem : 

621 – Poistenie – Všeobecná zdravotná poisťovňa 819,71 €

623 – Poistenie – ostatné zdravotné poisťovne               673,63 €

625 – Poistenie do Sociálnej poisťovne                                                           3 070,73 €  

SPOLU                                                                                                      4 564,07 €   

Z rozpočtovaných4 751,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 4 564,07 EUR, čo je
96,06  %  čerpanie.  Sú  tu  zahrnuté  odvody  poistného  z miezd  všetkých  pracovníkov  za
zamestnávateľa   -  odvody do  zdravotných  poisťovní  (Všeobecná  zdravotná  poisťovňa,  Union)
a odvody  do  sociálnej  poisťovne  (nemocenské,  starobné,  úrazové,  invalidné,  poistenie
v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity). 

c) 630 Tovary a     služby   

Patrí sem: 

633  Materiál           278,50 €

Z rozpočtovaných  278,50  EUR bolo  skutočne čerpané  k 31.12.2017 vo  výške  278,50  EUR,  čo
predstavuje  100  %  čerpanie.  Ide  o nákup  pracovného  oblečenia  a  obuvi  pre  pracovníkov
pracujúcich cez projekt Šanca na zamestnanie.

• Medzi významné položky bežného rozpočtu odiel 09.1.1. patrí:

a) 610 Mzdy 

611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 14 500,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 13 624,74 EUR čo
predstavuje  93,96  %  čerpanie.  Patria  sem  mzdové  prostriedky  pracovníkov  materskej  školy  –
riaditeľka, upratovačka.

b) 620 Poistné 

Patrí sem : 

621 – Poistenie – Všeobecná zdravotná poisťovňa 1 346,73 €

623 – Poistenie – ostatné zdravotné poisťovne                710,29 €

625 – Poistenie do Sociálnej poisťovne                                                            5 242,01 €  

SPOLU                                                                                                        7 299,03 €   

Z rozpočtovaných 7 950,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 7 299,03 EUR, čo je
91,81  %  čerpanie.  Sú  tu  zahrnuté  odvody  poistného  z miezd  všetkých  pracovníkov  za



zamestnávateľa   -  odvody do  zdravotných  poisťovní  (Všeobecná  zdravotná  poisťovňa,  Union)
a odvody  do  sociálnej  poisťovne  (nemocenské,  starobné,  úrazové,  invalidné,  poistenie
v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity). 

c) 630 Tovary a     služby   

Patrí sem: 

632  Energie, voda, komunikácie            1 964,26 €

633  Materiál               430,80 €

637  Služby                                                                                          81,03 €  

SPOLU            2 476,09 €

Z rozpočtovaných 5 232,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 2 476,09 EUR, čo
predstavuje  47,33  %  čerpanie.  Ide  o prevádzkové  výdavky  MŠ  ako  sú   energie,  voda
a komunikácie, materiál  a ostatné tovary a služby. 

• Medzi významné položky bežného rozpočtu odiel 05.1.0. patrí:

a) 630 Tovary a     služby   

Patrí sem: 

633  Materiál             99,- €

637  Služby                                                                               4 169,56 €  

SPOLU       4 268,56 €

Z rozpočtovaných 5100,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 4 268,56 EUR, čo
predstavuje 83,70 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na nákup viec na komunálny odpad a
výdavky a vývoz a uloženie komunálneho odpadu.

• Medzi významné položky bežného rozpočtu odiel 09.6.0. patrí:

a) 630 Tovary a     služby   

Patrí sem: 

633  Materiál         411,95 €

637  Služby                                                                                  49,70 €  

SPOLU        461,65 €

Z rozpočtovaných  800,--  EUR bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2017  vo  výške  461,65  EUR,  čo
predstavuje 57,71 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na nákup potravín.

3.2. Kapitálové výdavky :
 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania

70 000,- 32 208,13 46,01 %



Z rozpočtovaných  kapitálových  výdavkov  70  000,-  EUR  bolo  skutočne  čerpané   k 31.12.2017
v sume 32 208,13 EUR, čo predstavuje  46,01 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového  rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Z rozpočtovaných 70 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 32 208,13 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

4.1.  Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu 

Schodok  rozpočtu v sume  14 161,46 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,  navrhujem vysporiadať nasledovne:

Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2017

 
 
Bežné príjmy spolu 138 871,78
z toho : bežné príjmy obce   138 871,78
Bežné výdavky spolu 120 825,11
z toho : bežné výdavky  obce  120 825,11
Bežný rozpočet  - rozdiel 18 046,67
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00
Kapitálové  výdavky spolu 32 208,13
z toho : kapitálové  výdavky  obce  32 208,13
Kapitálový rozpočet  - rozdiel -32 208,13
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 14 161,46
Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového

rozpočtu 

- 14 161,46

Príjmy z finančných operácií 32 208,13
Výdavky z finančných operácií 0,00
Rozdiel finančných operácií  32 208,1
PRÍJMY SPOLU   171 079,91
VÝDAVKY SPOLU 153 033,24
Hospodárenie obce  18 046,67
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 18 046,67



-  prebytok bežného rozpočtu použiť na tvorbu rezervného fondu  v sume 18 046,67 EUR, 
-  schodok  kapitálového  rozpočtu  vo  výške  32  208,13  EUR  vyrovnať  príjmovými  finančnými
operáciami v plnej výške. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške  18 046,67 EUR. 

Zostatky   finančných  prostriedkov   k  31.12.2017  na  bankových  účtoch  a  v
pokladni  spolu  vo výške :  65 834,60 EUR   /bankové účty + pokladňa /,  
z toho :  
 
 

Účet              Suma v € 
211 –    Pokladňa  463,14
221 –   Základný bežný účet 
 Z toho: VÚB č.účtu        112721622    59 896,19
             Prima Banka  č. účtu    4240806001  5 475,27
SPOLU 65 834,60

 

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

5.1. 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 1.1.2017 53 123,57

Prírastky:  

– z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  

 

26 551,07

Úbytky:  - použitie rezervného fondu:   

• použitie rezervného fondu v sume

5 813,60 EUR na oddyhovú zónu,

• použitie  rezervného  fondu v sume  

26 394,53  EUR na rekonštrukciu miestnej

komunikácie.

32 208,13



- ostatné úbytky  - poplatky banke 

KZ k 31.12.2017 47 466,51

5.2. Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2017 600,85
Prírastky
 - povinný  a ďalší prídel  vo výške  1,05 % 

497,83

    

Úbytky   - stravovanie zamestnancov                    353,85
              - regenerácia  pracovných síl               
KZ účtu SF k 31.12.2017 744,83

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR
Majetok spolu 466 117,28 467 731,72
Neobežný majetok spolu 381 527,98 395 750,11
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok 308 368,58 322 590,71
Dlhodobý finančný majetok 73 159,40 73 159,40
Obežný majetok spolu 84 589,30 71 981,61
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 166,41 4 455,70
Finančné účty 80 422,89 66 968,23
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie 
Náklady budúcich období 
Komplexné náklady budúcich období 
Príjmy budúcich období 

P A S Í V A 



Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 466 117,28 467 731,72
Vlastné imanie 349 922,90 356 448,29
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy
Výsledok hospodárenia 349 922,90 356 448,29
Nevysporiadaný
výsledok  hospodárenia
minulých rokov 

330 784,73 349 922,90

Výsledok  hospodárenia  za  účtovné
obdobie 

19 138,17 6 525,39

Záväzky 7 864,24 10 400,39
z toho :
Rezervy 450,-
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky 591,85 744,93
Krátkodobé záväzky 6 822,39 9 655,46
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie 108 330,14 100 883,04
Výdavky budúcich období 
Výnosy budúcich období 108 330,14 100 883,04

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
• voči bankám  - nemáme dlhy
• voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
• voči dodávateľom                                                          416,90   EUR
• voči štátnemu rozpočtu                    
• voči zamestnancom                                                     5 448,26  EUR
• voči poisťovniam a daňovému úradu                         3 276,25 EUR
• ostatné                                                                             239,-    EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám -
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec  v roku  2017  neposkytla  žiadne  dotácie  právnickým  osobám,  fyzickým  osobám  -
podnikateľom  na  podporu  všeobecne  prospešných  služieb,   na  všeobecne  prospešný  alebo
verejnoprospešný účel. 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči 



• 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.

  Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

    Poskytovateľ Účelové  určenie  grantu,
transferu

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017

Suma
použitých
prostriedkov
roku 2017

  Rozdiel

Okresný  úrad  –
odbor  krízového
riadenia - CO

Skladník materiálu CO 60,-- 60,-- 0

Ministerstvo
dopravy,  výstavby
a reg.rozvoja SR

Miestne komunikácie 15,16 15,16 0

Ministerstvo vnútra
SR

Voľby do orgánov SK 808,55 681,32 127,23

Ministerstvo vnútra
SR,  sekcia  verj.
Správy - REGOB

Register  obyvateľov  a
register adries

164,23 164,23 0

Ministerstvo
školstva

Materská  škola  –  bežné
výdavky

924,-- 924,-- 0

UPSVaR, Trebišov Stravné MŠ 404,95 355,25 49,70
UPSVaR, Trebišov Refundácia §54 13 555,01 13 555,01 0

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

11. Hodnotenie plnenia programov obce 

Obec podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje a predkladá rozpočet
obce bez programovej štruktúry.

Vypracovala: Ing. Semanová Predkladá: Jaroslav Capko
                  starosta obce

V Kravanoch, dňa 17.5.2018
                                       
 



12. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017 a stanovisko k
Záverečnému účtu za rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na  tvorbu
rezervného fondu vo výške  18 046,67 EUR   a následne použiť na kapitálové výdavky.

Záverečný účet obce schválený dňa ...............  , uznesením OZ č. ................

Záverečný účet obce zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke  obce od 28.5.2018  do
12.6.2018.

Príloha k záverečnému účtu




