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Záverečný účet obce 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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.72/2016.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 13.03.2017 uznesením č.7/17
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2017 rozpočtovým opatrením
- tretia zmena schválená dňa 30.06.2017 rozpočtovým opatrením
- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2017 uznesením č. 53/17
- piata zmena schválená dňa 21.08.2017 uznesením č. 07/17
- šiesta zmena schválená dňa 09.10.2017 uznesením č. 4/17
- siedma zmena schválená dňa 09.10.2017 rozpočtovým opatrením
- ôsma zmena schválená dňa 30.10.2017 rozpočtovým opatrením
- deviata zmena schválená dňa 08.11.2017 uznesením č.11/17
- desiata zmena schválená dňa 29.12.2017 uznesením č. 4/17
Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

699.382

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
762.507

548.922
0
150.460

582.077
13.350
167.080

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

699.382

762.507

540.793
150.460
8.129

574.348
180.030
8.129

0

0

Schválený
rozpočet

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
762.507

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

584.289,07

76,62

Z rozpočtovaných celkových príjmov 762.507,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
584.289,07,- EUR, čo predstavuje 76,62% plnenie.
2.1.Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
582.077

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

553.636,67

95,11

Z rozpočtovaných bežných príjmov 582.077,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
553.636,67 EUR, čo predstavuje 95,11 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
454.516,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

421.461,36

92,72

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 348.744,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 348.743,51 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 57.341,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 51.500,21 EUR, čo
predstavuje plnenie na 89,81% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26.620,74 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 24.784,71 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 94,76
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 51.500,21 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
2.552,97 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
14.854,12 EUR.
Daň za psa 824,- EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 76,- EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 1.768,88 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20.317,64 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
21.484,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

13.016,91

60,58

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 21.484,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13.016,91 EUR, čo je
60,58 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
14.713,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

9.425,62

64,06

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14.713,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
9.425,62 EUR, čo predstavuje 64,06 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 112.848,- EUR bol skutočný príjem vo výške 109.732,78
EUR, čo predstavuje 97,23 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
SolarLand Invest, s.r.o., Bratislava
DPO SR
PVOD Mokrance
EKOINVENT spol.s.r.o.,
n/B
Recyklačný fond

Suma v EUR
5.800,1.400,-

Moldava

250,60,48,-

UPSVAR
UPSVAR

784,40
4.444,84

OÚ Košice- odbor školstva
OÚ Košice- odbor školstva
OÚ Košice-odbor organizačný
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
OÚ Košice-odbor organizačný
Ministerstvo vnútra SR

90.285,1.414,100,58,97
478,05
110,-

OÚ Košice-odbor organizačný
UPSVAR

712,45
66,40

UPSVAR

320,-

UPSVAR

3.400,67

Účel
Financovanie zmien a doplnkov
ÚPNZ č.7
Nákup
materiálno-technického
vybavenie DHZO
Zabezpečenie reklamy firmy
Zabezpečenie reklamy firmy
Štátny účelový fond na projekty
činnosti separovaného zberu,
zhodnotenie
a spracovanie
odpadov spoplatnených komodít
Európsky sociálny fond
Pracovníci prijatí do prac.pomeru
v zmysle §54
Financovanie základných škôl
BT-pre deti predšk.veku
BT-na vojnové hroby
BT-na úsek dopravy
BT-na REGOB
BT- na starostlivosť o životné
prostredie
BT zo ŠR na voľby do VÚC
BT-na školské potreby pre deti
v hmotnej núdzi
BT-na stravovanie pre deti
v hmotnej núdzi
BT-náklady
na
pracovníka
prijatého do pracovného pomeru
v zmysle §50j

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2.2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
13.350,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

13.350,-

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 13.350,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
13.350,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
2.3.Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
167.080,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

17.302,40

10,35

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 167.080,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 17.302,40 EUR, čo predstavuje 10,35 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 72/16 zo dňa 15.12.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 150.460,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 17.302,40 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
762.507

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

487.492,55

63,93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 762.507 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 487.492,55 EUR, čo predstavuje 63,93% čerpanie.

k 31.12.2017

3.1.Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
574.348,-

Skutočnosť k 31.12.2017

460.141,71

% čerpania

80,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 574.348,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 460.141,71 EUR, čo predstavuje 80,11 % čerpanie.

k 31.12.2017
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Oddiel

Kategóri
a

01-správa

600

obce

610
620
630
640
650
600
620
630
640
600
630
650
600
610
620
630
600

03-PO

04-Doprava

05 - ŽP

06-Rozvoj
obce

620
630
08 - Kultúra 600
620
630
640
09
- 600
Vzdelávanie
610
620
630
10 – sociálne 600
zabezpečenie
610
620
630

Text

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2017
2017
v celých €
v celých €

%

Bežné výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov a popl. z úverov
Výdavky na požiarnu ochranu
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky na údržbu ciest
Tovary a služby
Splácanie úrokov a popl.z úverov
Výdavky na ŽP celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky na rozvoj obce

574.348

460.141,71

80,11

208.455
71.034
27.120
102.845
5.708
1.748
6.676
0
6.344
332
7.261
5.061
2.200
45.136
5.718
1.721
37.697
30.803

163.466,59
63.002,56
25.882,74
68.296,34
5.175,33
1.109,62
3.446,67
0
3.114,67
332
4.057,03
2.623,34
1.433,69
37.807,41
5.717,54
1.291,02
30.798,85
20.728,25

78,41
88,69
95,43
66,40
90,66
63,47
51,62
0
46,65
100
55,87
51,83
65,16
83,76
99,99
75,01
81,70
67,29

Poist.a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky za kultúru celkom
Poist.príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za školstvo celkom

0
30.803
76.471
0
72.671
3.800
187.660

0
20.728,25
47.038,76
0
43.238,76
3.800
178.121,81

0
67,29
61,51
0
59,49
100
94,91

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky za soc. zabezpečenie
celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

111.767
41.302
34.591
11.886

109.631,95
39.441,75
29.048,11
5.475,19

98,08
95,49
83,97
46,06

1.402
516
9.968

1.401,64
496,57
3.576,98

99,97
96,23
35,88
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 189.921,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
179.753,69 EUR, čo je 94,64 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a zamestnancov materskej školy, základnej
školy, školského klubu a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 70.659,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
67.112,08 EUR, čo je 94,98 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 299.980,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
201.425,30 EUR, čo je 67,14 % 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 výdavkov 9.840,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 9.307,33
EUR, čo predstavuje 94,58 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3.948- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2.543,31
EUR, čo predstavuje 64,42 % čerpanie.
3.2.Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
180.030,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

19.222,40

10,67

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 180.030,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 19.222,40 EUR, čo predstavuje 10,67 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Splátka istiny služboného auta
Z rozpočtovaných 3.560,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3.556,72
EUR, čo predstavuje 99,90 % čerpanie.
b) Nákup požiarneho motorového vozidla /TATRA 815/
Z rozpočtovaných 1.800,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1.655,- EUR,
čo predstavuje 91,94 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia vykurovania v telocvični
Z rozpočtovaných 20.000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3.420,- EUR,
čo predstavuje 17,10 % čerpanie.
d) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
Z rozpočtovaných 10.500,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 8.670,68
EUR čo predstavuje 82,57% čerpanie.
e) Montáž DUP CH4 a CO v telocvični
Z rozpočtovaných 1.920,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1.920,- EUR
čo predstavuje 100% čerpanie
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3.3.Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
8.129,-

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

8.128,44

99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8.129,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 8.128,44 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel

01 - obec

Kategória

Text
Bežné výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Splácanie istín
Výdavky na dopravu celkom
Splácanie istín

800

820
04 – Doprava 800
820

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2016
2016
v celých €
v celých €

8.129
4.661

%

8.128,44 99,99
4.660,44 99,98

4.661

4.660,44

3.468

3.468

3.468

3.468

99,98
100
100

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
590.011,24
590.011,24

499.660,33
499.660,33

90.350,91
13.350,00
13.350,00

19.222,40
19.222,40

-5.872,40
84.478,51
0,00
0,00
17.302,40
8.128,44

9.173,96
620.663,64
527.011,17
93.652,47
1.000,00
92.652,47
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Prebytok rozpočtu v sume 93.652,47 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
92.652,47 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od SolarLand, s.r.o., Bratislava
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 1.000,- EUR na obstarávateľskú činnosť „ÚPN-O Mokrance, Zmeny a doplnky č.
7“
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
92.652,47 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie 72/16 zo dňa 15.12.2016
- uznesenie č. 7/17 zo dňa 21.08.2017
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
143.452,31
44.022,39

17.302,40

170.172,30
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
8.571,10
2.464,59

1.290,30

1.880,00
7.865,39

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
1.642.310,61
1.375.102,70

KZ k 31.12.2017 v EUR
1.615.327,88
1.301.569,19

1.106.827,93
268.274,77
233.708,33

1.033.294,42
268.274,77
313.098,13

2.998,19

3.253,76

9.019,03
221.691,11

10.647,49
299.196,88

33.499,58

660,56

ZS k 1.1.2017 v EUR
1.642.310,61
1.075.491,23

KZ k 31.12.2017 v EUR
1.615.327,88
1.154.347,31

1.075.491,23
234.298,43

1.154.347,31
175.301,25

33.088,70

24.477,29

12.127,85
79.205,44
109.876,44
332.520,95

11.422,20
37.653,76
101.748,00
285.679,32

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

6.351,98
2.946,06
10.901,46
2.883,38

6.351,98
2.946,06
10.941,46
2.883,38

3.556,81

3.556,81

24.447,29
51.086,98

24.477,29
51.086,98

10.786,59
10.786,59

Obec vedie súdny spor o náhradu škody na bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia
voči žalobcovi Michalovi Simonovi, bytom v Mokranciach č. 229. Časť súdneho sporu bola
právoplatne ukončená rozsudkom Okresného súdu Košice-okolie číslo 9C/183/2008-331 zo dňa
05.10.2016 a obec bola zaviazaná uhradiť náhradu škody vo výške 58.695,-€ a úrok z omeškania
vo výške 40.295,-€. Záväzok vo výške 58.695,- € uhradila dňa 30.12.2016. Komunálna
poisťovňa, a.s., Bratislava uhradila pre odporcu na základe oznámenia č. 8202068288 zo dňa
15.02.2017 sumu vo výške 33.160,73 € a obec spoluúčasť uhradila dňa 14.03.2017 vo výške
33,19 €. Obec dňa 29.12.2017 uhradila odporcovi 10.788,- €. K 31.12.2017 obec vedie záväzok
zaplatiť odporcovi sumu vo výške 10.786,59 €, ktorí uhradí do 31.12.2018.
Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

OTP banla
Slovensko a.s.
OTP banka
Slovensko a.s.

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

investicný

4.660,44

1.089,72

64.913,90

r. 2029

investičný

3.468,00

1.273,69

36.834,10

r. 2030

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z nájmu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
584.289,07

Zostatok istiny k 31.12.2017
105.304,81

584.289,07
584.289,07
584.289,07
105.304,81
101.748,00

3.556,81
105.304,81

§ 17 ods.6 písm. a)

18,02%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

584.289,07
584.289,07
584.289,07
468.756,29
109.732,78
5.800,468.756,29
468.756,29

8.128,44
2.363,41
179,90
10.671,75

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

10.671,75

468.756,29

2,27%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. 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. 3/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel, členské.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

DHZ Mokrance
TJ-Mokrance
Csemadok
CVČ
ZMOÚB
RVC Košice
Klub dôchodcov
ZMOS
MAS Bodva
DCOM-BT

-2-

332,00
3.800,00
800,00
336,00
1.283,40
138,70
390,00
725,23
417,00
1.365,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

332,00
3.800,00
800,00
336,00
1.283,40
138,70
390,00
725,23
417,00
1.365,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2015
o dotáciách.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania je:
- poskytnutie pohostinnej služby.
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
23.391,81 EUR
Celkové výnosy
23.391,81 EUR
Hospodársky výsledok
0 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

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.
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1OÚ Košice odbor
školstva
UPSVAR Košice
UPSVAR Košice
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
OÚ Košice odbor
školstva
Okresný úrad Košice
odbor oganizačný
Okresný úrad Košice
odbor oganizačný
MV SR OÚ Košiceodbor starostlivosti
o ŽP
Okresný úrad Košice
odbor oganizačný
DPO SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-390.255,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-490.255

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

66,40
320,00
58,97

66,40
320,00
58,97

0,00
0,00
0,00

1.414,00

1.414,00

0,00

BT-REGOB

478,05

478,05

0,00

BT-vojnové hroby

100,00

100,00

0,00

BT-životné prostredie

110,00

110,00

0,00

BT-voľby do VÚC

712,45

712,45

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

-2ŚKOLSTVO
Školské potreby
Sociálne dávky na stravu
BT na dopravu
BT pre deti predškolského veku

Zabezpečenie materiálno technického
vybavenia DHZO

-50,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
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