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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 v roku 2017 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 186/2016 s účinnosťou od
1.1.2017 vrátane pozmeňujúcich návrhov, 12 programov a podprogramov.
Celkový rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Príjmy boli rozpočtované vo výške
919 135 €,
výdavky rozpočtované vo výške
838 759 €.
Rozdiel vo výške
80 376 €
schválený ako transfer pre rozpočtovú organizáciu Materská škola, Richnava 260 na originálne
kompetencie.

-

Rozpočet bol v roku 2017 zmenený štyrikrát :
prvá zmena schválená dňa 28.3.2017 uznesením č. 204/2017
druhá zmena schválená dňa 30.6.2017 uznesením č. 228/2017
tretia zmena schválená dňa 28.9.2017 uznesením č. 243/2017
štvrtá zmena schválená dňa 31.10.2017 uznesením č. 257/2017.

V priebehu roka 2017 bolo Obecné zastupiteľstvo informované o rozpočtových opatreniach
v zmysle § 14 bod 1) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Bolo prijatých
9.informácií v počte 379 rozpočtových účelových opatrení (povolené
prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov) z dôvodu účelovo určených a poskytnutých
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce v roku 2017.
Starosta obce vydal počas roka 30 rozpočtových opatrení starostu obce v súlade s uznesením
obecného zastupiteľstva č. 28/2015 zo dňa 26.3.2015.

SUMÁR ZMIEN ROZPOČTU OBCE :
Obecné zastupiteľstvo v roku 2017 schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu :
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V eurách

Bežný rozpočet
Príjmy

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
1.zmena rozpočtu
1. informácia ROÚ § 14
2. informácia ROÚ § 14
3. informácia ROU § 14
2. zmena rozpočtu
4. informácia ROU § 14
5. informácia ROU § 14
6. informácia ROU §14
3. zmena rozpočtu
7. informácia ROU §14
8. informácia ROU §14
9. informácia ROU §14
4. zmena rozpočtu
Rozpočtové
opatrenia starostu
č. 1-30
Úprava rozpočtu
v MŠ k 31.12.2017
UPRAVENÝ
ROZPOČET

Výdavky

Kapitálový
rozpočet
Príjmy

Výdavky

Finančné operácie
Príjmy

Materská
škola
Príjmy
Výdavky

Výdavky

739 135
42 975

472 059
55 975

0
5 600

366 700
100

180 000
7 500

0
0

9 572
0

89 948
0

2 605

0

0

0

0

0

0

2 605

45

25

0

0

0

0

0

20

0
31 609

0
97 930

0
0

0
-48 000

0
22 815

0
0

0
0

0
4 494

13 400

13 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219
0

0
12 100

0
0

0
-12 100

0
0

0
0

0
0

219
0

680

617

0

0

0

0

0

63

29

0

0

0

0

0

0

29

0
0

0
17 840

5 000
0

5 000
-17 840

0
0

0
0

0
0

0
0

0

500

0

-500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-576

-576

830 697

670 446

10 600

293 360

210 315

0

8 996

96 802

Rozpočet obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

928 707,00

1 060 608,00

739 135,00
0,00
180 000,00
9 572,00

830 697,00
10 600,00
210 315,00
8 996,00
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

928 707,00

1 060 608,00

472 059,00
366 700,00
0,00
89 948,00
0,00

670 446,00
293 360,00
0,00
96 802,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 060 608,00

911 880,03

86

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.060.608,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 911.880,03 EUR, čo predstavuje 86% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
830 697,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

817 028,29

98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 830.697,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
817.028,29 EUR, čo predstavuje 98% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
652.549,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia
101%

658.473,34

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Najväčší podiel na výške daňových príjmov má výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu na financovanie nákladov pri
zabezpečovaní plnenia všetkých kompetencií obce pre oblasť školstva, opatrovateľskej služby,
údržby miestnych komunikácií, ochrany životného prostredia, nakladanie s odpadmi, správa
majetku obce a iné.
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 632.734,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 651.467,37 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103 %.
Daň z nehnuteľností a daň za psa
DAŇ
Z pozemkov za rok 2017
za minulé roky
Zo stavieb za rok 2017
za minulé roky

Rozpočet
0,00
1 450,00
0,00
1 515,00

Skutočnosť
0,00
417,25
0,00
339,63

% plnenia
0
29
0
22
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Za psa za rok 2017
za minulé roky

0,00
790,00

0,00
79,20

0
10

Obecné zastupiteľstvo v Richnave uznesením č. 184/2016 sa uznieslo na VZN č. 5/2016
o miestnych daniach na území obce v zmysle ktorého obec nevyberala daň z nehnuteľnosti a daň
za psa v roku 2017.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky daní nasledovne:
Daň z pozemkov = 716,91 €
Daň zo stavieb = 1.708,94 €
Daň za psa
= 841,52 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :
KOMUNÁLNE ODPADY

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

2017

9 060,00

4 062,02

45

2005 - 2016

7 000,00

2 107,87

30

Z upraveného rozpočtu 9.060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4.062,02 EUR,
čo je 45 % plnenie. Pôvodný rozpočet bol schválený vo výške 19.100,00 EUR, v priebehu roka
znížený. Za nedoplatky z minulých rokov bolo zinkasovaných 2.107,87 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje vysoký zostatok pohľadávok za komunálny odpad v sume
104.791,57 EUR (z toho rok 2017 = 15.462,03 €).
Táto výška každým rokom stúpa, keďže ide zväčša o vykázané poplatky za komunálne odpady
marginalizovaného obyvateľstva, ktoré je v hmotnej núdzi. Z toho dôvodu je veľmi ťažko, skôr
nemožné zinkasovať poplatok u týchto občanov.
b) nedaňové príjmy:
sú tvorené príjmami z prenájmu z vlastníctva majetku, administratívnych, iných poplatkov a
platieb
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
8.235,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

6.985,35

85

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva, v tom:
Prenájom hrobových miest
Nájom od občanov – DS
Nájom za vodovod – OcÚ, zasadačka

a)

Rozpočet
1 500,00
700,00
0,00
800,00

Skutočnosť
1 385,98
685,58
0,40
700,00

% Plnenia
92
98
0
88

Na príjmoch za prenájom unimobuniek obec eviduje nedoplatky. V roku 2017 došlo
k odpísaniu pohľadávky za nájomné unimobunky nájomcu p. Tuleja v celkovej výške
1.427,60 € na základe schválenia obecného zastupiteľstva, uznesenie č. 279/2017 dňa
15.12.2017. Celková výška pohľadávok na nájomnom za unimobunku k 31.12.2017 je

1.361,20 €.
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b)

V roku 2014 bol ukončený zmluvný vzťah so spoločnosťou AQUASPIŠ spol.s.r.o. Spišská
Nová Ves na prenájom vodovodu v majetku obce. Výška nájomného na rok bola stanovená
vo výške 829,85 €. K 31.12.2017 obec eviduje voči Aquaspiš pohľadávku za rok 2013+
úroky z omeškania vo výške 920,88 €, ktorá sa spláca na základe prijatého splátkového
kalendára.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky, v tom:
Správne poplatky
Správne poplatky - stavebný úrad
Pokuty
Platby z náhod. predaja a služieb, v tom :
Cintorínske poplatky
Za služby Domu smútku
Za chladiarenské zariadenie v DS
Iné príjmy
Za vývoz kalov a odpadových vôd občanom
Za predaj knihy DEJINY RICHNAVY
Vstupné zo športových akcií – klzisko
Príspevok z recyklačného fondu
Úroky z vkladov bankových účtov

1 940,00
1 060,00
630,00
250,00
4 795,00
100,00
150,00
250,00
100,00
2 300,00
105,00
150,00
300,00
1 340,00

1.734,50
1 059,50
615,00
60,00
3 864,87
56,44
126,16
192,24
0,00
2 065,88
30,00
46,00
116,00
1 232,15

89
100
98
24
81
56
84
77
0
90
29
31
39
92

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
13 506,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

14.119,38

105 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 13.506,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
14.119,38 EUR, čo predstavuje 105% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, výťažkov z lotérií a vratiek.
Príjmy
Z náhrad poistného plnenia –
náhr. škody – dopravná značka
Z výťažkov lotérií a iných
podobných hier (videohry,tipos)
Z dobropisov (preplatok plynu
za r.2016
Vratky (preplatok zdravot.
poistenia za zamestnávateľa za
rok 2016)
Iné príjmy – náhrada za stratu
notebooka

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

156,00

155,90

100

3 400,00

4.227,69

124

877,00

875,47

100

8 833,00

8 832,32

100

240,00

28,00
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Vratky :
- preplatky zamestnávateľa zo zdravotného poistenia za zamestnancov za rok 2016:
Dôvera = 6.190,31, UNION = 989,48 a Všeobecná zdravotná poisťovňa = 1.652,53 € .
Z výťažkov lotérií a iných podobných hier :
- odvod z videohier umiestnených v prevádzkach obce podľa § 37 zákona č. 171/2005 do
rozpočtu obce za rok 2017 v celkovej výške 4.138,20 €
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Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 156.407,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
137.450,22 EUR, čo predstavuje 88% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV, OÚ Košice,
MDVaRR Bratislava
MDVaRR SR Bratislava
MV SR, Okresný úrad SNV

MV SR, Okresný úrad SNV

MV SR, Okresný úrad SNV
Dobrovoľná požiar.
ochrana, Bratislava
MV SR,
Okresný úrad
Košice
ÚPSVaR SNV
ÚPSVaR SNV

ÚPSVaR SNV

OÚ, odbor školstva, Košice

ÚPSVaR SNV

ÚPSVaR SNV

ÚPSVaR SNV

MV SR, Úrad
splnomocnenca vlády pre
rómske komunity,
Bratislava

Účel
Prenesený výkon ŠS starostlivosti o životné
prostredie – bežné výdavky
Špeciálny stavebný úrad pre MK a účelové
komunikácie - bežné výdavky
Prenesený výkon ŠS na úseku stavebného
poriadku – bežné výdavky
Výdavky spojené s prípravou, vykonaním
a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2017
Prenesený výkon ŠS na úseku hlásenie pobytu
občanov a registra obyvateľov SR- bežné
výdavky
Prenesený výkon ŠS na úseku registra adries bežné výdavky
Dotácia na zabezpeč. potrieb a akcieschopnosti
DHZO – materiálno-tech.vybavenie, osob. ochr.
pomôcky pre DHZO - bežné výdavky
Príspevok na financovanie údržby vojnových
hrobov – bežné výdavky

Suma v EUR
262,00

Osobitný príjemca PnD - bežné výdavky
Podpora výchovy k plneniu školských povinností
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením –
bežné výdavky
Podpora výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením –
bežné výdavky
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti
MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky – bežné výdavky
Príspevok na podporu zamestnanosti na
vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb pre obec – § 52
Príspevok na podporu vytvárania pracovných
miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu
nezamestnanosti „- §54
Príspevok na mentorované zapracovanie a prax
u zamestnávateľa v rámci národného projektu
„Praxou k zamestnaniu“ - §54
Financovanie národného projektu „Terénna
sociálna práca a terénna práca v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít“ v rámci balíka Take away – bežné
výdavky

24 653,88

121,13
2 904,39

616,35

925,32

43,60
1 400,00

25,00

83,00

402,30

2 447,00

13 402,10

78 363,09

4 345,98

7 455,08
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Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
dotáciám obec vedie samostatnú evidenciu.

K uvedeným

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
10.600,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

10.600,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10.600,00 EUR bol skutočný príjem 10.600,00 €, čo
predstavuje plnenie 100%.
Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 obec neplánovala kapitálové príjmy. K úprave došlo počas
roka z dôvodu vyvolaných investícií.
Poskytovateľ dotácie
MV SR,
Okresný úrad , Košice
MV SR,
Okresný úrad , Košice

Účel
Suma v EUR
Dotácia na zabezpečenie úloh prevencie
kriminality Na projekt „Rozšírenie kamerového
5 600,00
systému v obci Richnava“ – kapitálové výdavky
Dotácia na zabezpečenie úloh v oblasti prevencie
kriminality na projekt „Dobudovanie
5 000,00
kamerového systému v obci Richnava“ –
kapitálové výdavky

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
210.315,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

75.255,78

36

Z rozpočtovaných finančných príjmov 210.315,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 75.255,78 EUR, čo predstavuje 36% plnenie.
Ministerstvo vnútra SR zaslalo dňa 30.12.2016 na účet obce finančné prostriedky vo výške
7.500,00€ - dotáciu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity na projekt „Výstavba chodníka lokalita „Dolná“ v obci
Richnava – kapitálové výdavky . Tieto finančné prostriedky neboli vyčerpané a v roku 2017
prostredníctvom finančných operácií boli zaradené do rozpočtu ako nevyčerpané prostriedky
minulých rokov.
Obec rozpočtovala na rok 2017 vo finančných príjmoch čerpanie z rezervného fondu na
realizáciu kapitálových investícií v priebehu roku 2017. Uznesením obec. zastupiteľstva č.
220/2017 a 229/2017 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 148.725,61 €.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 67.755,78 € a to na realizáciu stavby : Výstavba trhového
miesta určeného na ambulantný predaj v sume 5.454,04 €, realizáciu stavby: Revitalizácia
centra obce Richnava/parkovisko, chodníka zastávka SAD „Pod kostolom“ vo výške 39.489,18 €
a na úhradu nákladov v súvislosti s odstraňovaním následkov pri mimoriadnej udalosti, ktorá
vznikla v dôsledku intenzívneho dažďa a silnej búrky dňa 3.5.2017 vo výške 22.812,56 €.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy – Materská škola, Richnava 260
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
8.996,00
8.995,96

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8.996,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
8.995,96 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Počas roka 2017 MŠ získala do svojho rozpočtu aj vlastné príjmy a to :
1) Rozpočtované : príspevok rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ t.j. školné v mesačnej výške za
dieťa 1,65€ – čiastočná úhrada vo výške 356,40 €, z dobropisov (odoslané faktúry
zriaďovateľovi na čiastočnú úhradu spotreby plynu, elektrickej energie a prevádzku
kotolne) vo výške ½ nákladov Obecného úradu = 7.798,35 €, z vratiek – preplatok
z RZZP 2016 zamestnávateľa vo výške 841,19 €, iné príjmy – úroky na BÚ vo výške
0,02€.
2) Nerozpočtované : Za stravné detí v MŠ a zamestnancov MŠ a ŠJ = 3.919,58 €.
Kapitálové príjmy – Materská škola, Richnava 260
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
0,00
0,00

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie MŠ Richnava 260 s právnou subjektivitou neboli
rozpočtované ani čerpané v roku 2017.

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

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 060 608,00

712.180,77

67%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 060 608,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 712.180,77 EUR, čo predstavuje 67% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
670 446,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

520 624,89

78%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 670.446,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 520.624,89 EUR, čo predstavuje 78% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 215.950,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 197.236,46
EUR, čo je 91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu,
spoločného stavebného úradu, hlavného kontrolóra, koordinátorov aktivačných a menších
obecných služieb a 4 zamestnancov TSP a TP s výnimkou právneho subjektu Materskej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 83.823,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 v sume 71.113,55 €, čo
je 85 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 321.083,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 210.710,62 € čo
je 66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých zariadení obce ako sú elektrická
energia, plyn, telefónne služby, poštovné, kancelárske potreby, bežná údržba pracovných
zariadení, budov a objektov verejného osvetlenia, studní, miestnych komunikácií, právne
služby, vývoz a skládkovanie odpadov, poistné , materiál, dopravné, reprezentačné a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 49.540,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 v sume 41.554,36 EUR,
čo predstavuje 84 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bolo skutočne vyčerpanie k 31.12.2017 v sume 9,90 EUR, čo
predstavuje 20 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

293.360,00

Skutočnosť k 31.12.2017

94.761,58

% čerpania

32%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 293.360,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 94.761,58 EUR, čo predstavuje 32% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

-

-

Realizácia predmetu zákazky : „Výstavba trhového miesta určeného na ambulantný
predaj v obci Richnava“ : projektová dokumentácia, realizácia a stavebný dozor
v celkovej výške 6.956,23 €
Zhotovenie stavby : „Výstavba chodníka CH1/lokalita „Dolná“ financovaná
z prostriedkov ŠR vo výške 7.500,00 € a z vlastných zdrojov 31.437,73 €. (Realizácia
stavby zahŕňa spracovanie PD, projekt dopravného značenia, výstavba a asfaltovanie
MK okolo chodníka)
Zhotovenie diela – stavby : „Revitalizácia centra obce Richnava/parkovisko, chodník
a zastávka – Pod kostolom“ (sprac.projektovej dokumentácie- aktualizácia, PD pre
dopravné značenie, stavebný dozor pre predmet stavby a samotná realizácia stavby)
v celkovej hodnote 40.967,15 €.
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-

v rámci projektu prevencia kriminality zrealizovaná investícia – rozšírenie kamerového
systému v obci Richnava – doplnenie 5 ks kamier s príslušenstvom a montážou
v celkovej výške 7.344,83 €

Ďalšie plánované kapitálové výdavky v rámci rozpočtu neboli čerpané, niektoré sú
v stave rozpracovanosti a riešenia.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

0,00

% čerpania

0

Obec neplánovala, ani nebolo čerpanie výdavkových finančných operácií v roku 2017.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky - Materská škola, Richnava 260
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene

96.802,00

96.794,30

% čerpania

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 96.802,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017
v sume 96.794,30 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Nevyčerpané prostriedky k 31.12.2017
predstavujú výšku 4,00 €.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 53.742,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 53.739,16 EUR,
čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov materskej školy a školskej
jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 18.954,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 v sume 18.952,86 €, čo
je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 24.106,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 24.102,28 € čo je
100 % čerpanie.
Z bežných výdavkov zo skupiny EK 63 tovary a služby boli v najväčšej miere čerpané tieto:
energie – spotreba plynu (11.328,00 €) a elektrickej energie (2.688,46€) vo
výške 14.016,46 €
poštové, telekomunikačné služby, internet
492,04 €
softvér k PC (poplatky za aktualizáciu softvéru pre MŠ, web stránka školy) 404,19 €
všeobecný materiál (náhradné tonery do tlačiarní=483,21€,
čistiace prostriedky = 302,60, hasiace prístroje = 116,00 €) 1.078,04 €
učebné pomôcky, hračky
1.465,98 €
rekonštrukcia budovy
1.512,03 €
(revízia elek. zariadení a vedenia = 881,09 €, revízie plynu, servis= 256,20
oprava a výmena elek. kábla - havarijná situácia = 218,40, likvidácia odpad.
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vôd zo žumpy = 156,34 €)
všeobecné služby (revízie zariadení, vývoz kuchynského odpadu)
poistné budovy a zariadení
bankové poplatky, odvody dane
odchodné - riaditeľkakoly

454,12 €
395,90 €
592,13 €
2.000,00 €

Materskej škole v Richnave bol schválený rozpočet na rok 2017 – transfer od zriaďovateľa
na originálne kompetencie vo výške 80.376,00 €, z toho 3.500,00€ účelové finančné prostriedky
na správu školských objektov .
Počas roka 2017 došlo k úprave rozpočtu transferu pre MŠ Richnava 260 ( 6.
rozpočtových opatrení pre MŠ) na výšku 87.806,- € z dôvodu poskytnutia účelových
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a to na stravu, školské potreby pre detí nachádzajúce sa
v hmotnej núdzi, na predškolákov za obdobie 1- 12/2017 vo výške 4.355,- € a navýšenie
originálnych kompetencií z dôvodu preplatenia dovolenky a vyplatenia odchodného riaditeľky
MŠ = 4.494,00 € .
Rozpočtová organizácia MŠ Richnava rozpočtovala aj vlastné príjmy vo výške 9.572,00 €,
počas roka sa upravil rozpočet príjmov na 8.996,00 € a rozpočet výdavkov na 96.802,00 €.
Materská škola, Richnava 260 k 31.12.2017 stále eviduje neuhradenú pohľadávku voči
TJ Slovan Richnava vo výške 1.906,72 €.
Kapitálové výdavky – Materská škola, Richnava 260
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene

0,00

% čerpania

0,00

0

5. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2017

826 024,25
817 028,29
8 995,96

617 419,19
520 624,89
96 794,30

208 605,06
10 600,00
10 600,00
0,00

Kapitálové výdavky spolu

94 761,58

z toho : kapitálové výdavky obce

94 761,58

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

-84 161,58
124.443,48
5 432,00
119 011,48
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Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

75.255,78
0,00

75.255,78
911.880,03
712.180,77
199.699,26
5 432,00
194.267,26

Prebytok rozpočtu v sume 124.443,48 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 5.432,00, t.j. 119.011,48 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 119.011,48 EUR
Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 75.255,78 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 75.255,78 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2017 vo výške 194.267,26 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
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.220/2017 zo dňa 31.5.2017 na
odstráňovanie následkov mimoriadnej udalosti,
ktorá bola spôsobená silnou búrkou dňa 3.5.2017
- uznesenie č. 229/2017 zo dňa 30.6.2017 na
realizáciu stavby: Výstavba trhového miesta
určeného na ambulantný predaj
- uznesenie č. 229/2017 zo dňa 30.6.2017 na
realizáciu stavby: Revitalizácia centra obce
Richnava/parkovisko, chodník a zastávka SAD
„Pod kostolom“.
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
213.231,79
205 501,39
28 235,24

22 812,56
5 454,04

39 489,18

379.212,64
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Sociálny fond
Tvorbu sociálneho fondu ako aj použitie prostriedkov určuje osobitný zákon o sociálnom
fonde. Sociálny fond obce bol v roku 2017 tvorený preddavkovo vo výške 1/12 z objemu
hrubých miezd za rok 2017. Na tento účel má obec zriadený samostatný mimorozpočtový účet
v banke.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
Úbytky - stravovanie
- regenerácia pracovnej sily
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2.616,04
2.069,21
646,52
0,00
4.038,73

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

OBEC
ZS k 1.1.2017
KZ k

Materská škola
ZS k
KZ k

31.12.2017

1.1.2017

31.12.2017

Majetok spolu

1 343 751,56

1 536 052,42

44 968,54

41 419,78

Neobežný majetok spolu

827 830,66

888 301,15

36 826,35

32 945,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

555 373,01

615 843,50

36 826,35

32 945,31

Dlhodobý finančný majetok

272 457,65

272 457,65

0,00

0,00

Obežný majetok spolu

514 547,81

633 787,93

8 142,19

8 474,47

53,72

53,72

57,33

67,41

36 826,35

32 949,31

0,00

0,00

155,90

430,62

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

20 438,07

17 571,31

2 256,34

2 483,04

Finančné účty

457 073,77

582 782,97

5 828,52

5 924,02

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 373,09

13 963,34

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
OBEC
ZS k 1.1.2017
KZ k

Názov

Materská škola
ZS k
KZ k

31.12.2017

1.1.2017

31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 343 751,56

1 536 052,42

44 968,54

41 419,78

Vlastné imanie

1 289 129,14

1 457 348,83

1 614,09

1 870,94

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

0,00

1 289 129,14

1 457 348,83

1 614,09

1 870,94

47 535,87

62 334,59

43 354,45

39 548,84

700,00

700,00

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

7 500,00

17 477,00

36 826,35

32 949,31

Dlhodobé záväzky

2 757,40

4 155,86

111,10

274,05

Krátkodobé záväzky

36 452,96

39 876,22

6 417,00

6 325,48

125,51

125,51

0,00

0,00

7 086,55

16 369,00

0,00

0,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

11 220,48
17 581,94
10 278,92
610,93
125,51
183,95
40 001,73

11 148,38
17 581,94
10 278,92
610,93
125,51
183,95
39 929,63

72,10

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

72,10

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

PRIMA banka
Slovensko a.s.

Účel

Investičný,
municipálny
úver – opravy
MK

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

98 232,80

0

9,90

125,51

r. 2020

Rok
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VÝVOJ VEREJNÉHO DLHU – ÚVERU (461)
Prijatý úver obcou v r. 2002 vo výške :
Splácanie úveru:
v roku 2002 – 2009 uhradené
v roku 2010 - navýšenie úveru vo výške
v roku 2011 – uhradené
v roku 2012 - uhradené
v roku 2013 - uhradené
v roku 2014 – uhradené
v roku 2015 – uhradené

ZOSTATOK SPLÁTKY ÚVERU K 31.12.2017 :

Úver vo výške
98 232,80
- 94 331,27
+89 041,44
-15 903,46
-17 248,00
-4 176,00
-26 490,00
-29 000,00

125,51

Obec uzatvorila zmluvu s Dexia bankou a.s. Spišská Nová Ves na Prvý municipálny úver
vo výške
98.232,80 € na investičné potreby obce – opravu miestnych komunikácií s dobou
splatnosti na 10 rokov na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 21 zo dňa 21.5.2002.
V Zmluve o úvere č. 18/005/02, bod 3 sa uvádza, že obec je oprávnená splácať istinu
úveru podľa vlastného uváženia t.j. bez časového obmedzenia na základe písomnej žiadosti obce.
Obec do roku 2010 splácala úver postupne podľa finančných možností obce.
Dňa 30.9.2010 obec navýšila úverový rámec z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na rozpracované investičné aktivity, ktorý zapríčinil jednak výpadok podielových
daní a tiež potreba odstránenia povodňových škôd na zaplavených obecných budovách o výšku
89.041,44 € čím sa predĺžila doba splácania úveru do roku 2020. Aktuálna úroková sadzba
z úveru predstavuje výšku 7,77 %.
K 31.12.2017 obec vykazuje v súvahe 125,51 € ako nesplatenú výšku úveru.

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie obce.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
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Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2016 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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

6 500,00 €

6 500,00 €

0

980,00 €

980,00 €

0

1 400,00

0

150,00 €

150,00 €

0

2 000,00 €

2 000,00 €

0

-2-

Klub Slovenských turistov – bežné výdavky
Na projekt – Turistické akcie klubu v roku
2017 :
cestovné, účastnícke poplatky,
ubytovanie, vstupné, propagačný materiál,
poplatky za vedenie účtu, štartovné na súťaže,
organizačné zabezpečenie akcií, kancelárske
potreby a poštovné
Zväz chovateľov poštových holubov- bežné
výdavky - dotácia na rodové obrúčky,
pretekové gumy, kontrolné listy, vlnitá
lepenka
ENDURO klub – bežné výdavky - dotácia na
štartovne na preteky, licencia Slovenskej
motocyklovej federácie, športové dresy
a výstroj, propagačný materiál (tričká,
klubová vlajka)
Rodičovské združenie pri ZŠ Kluknava bežné výdavky -dotácia na nákup knižných
odmien žiakom
Rímsko katolícka cirkev, farnosť
Kluknava – bežné výdavky - dotácia pre
obyvateľov Obce Richnava na cestovné,
náklady na činnosť speváckeho zboru

1 400,00

-4-

K 31.12.2017 boli vyčerpané všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN a na
základe uzatvorených zmlúv na poskytnutie dotácií. Správnosť a účelovosť vyčerpaných dotácií
bude potvrdená vykonaním kontroly hlavným kontrolórom obce v roku 2018.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Richnava v roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť. Obec nemá živnostenské
oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Zostavuje výkaz ziskov a strát v hlavnej
činnosti.
Výkaz ziskov a strát, ktorý je súčasťou účtovnej závierky obce poukazuje na výsledok
hospodárenia t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi zobrazený na účte 710. Stav k 31.12.2017:
Výnosy

Náklady

Obec

843 322,07

Výsledok hospodárenia
675 102,39
168 219,68

RO- MŠ Richnava
SPOLU:

112 227,75
955 549,82

111 970,90
787 073,29

256,85
168 476,53
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Kladný hospodársky výsledok v sume 168 476,53 € bude zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
V roku 2017 došlo k miernemu nárastu výnosov v porovnaní s minulým rokom.
Podstatne narástol príjem z výnosu dane z príjmov poukázaný samospráve. Na základe prijatého
uznesenia OcZ č. 184/2016 , ktorým bolo prijaté VZN č. 5/2016 daň z nehnuteľnosti a daň za psa
neboli v roku 2017 vyberané. Do rozpočtu obce prišiel taktiež menší objem finančných
prostriedkov prostredníctvom účelových transferov a to hlavne cez projekty ÚPSVaR ako
v predchádzajúcom roku.
V účtovnej jednotke boli zaznamenané vyššie náklady na služby, tovar a náklady na
transfery.

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 Z.z. 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

Materská škola, Richnava
260 - originálne

84 870,00

84 866,00

4,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, ÚPSVaR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Materská škola, Richnava
260 - ŠR
Materská škola, Richnava
260 - ÚPSVaR

2 447,00

2 447,00

0

485,30

251,30

234,00

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám:
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Právnická
osoba

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

15 131,54 €

15 131,54

0,00

8 030,00 €

8 030,00

0,00

165,00

165,00

0,00

55,00

55,00

0,00

Centrum voľného času Krompachy – čiastočná
úhrada nákladov spojených s činnosťou CVČ na
podporu záujmového vzdelávania pre detí s trvalým
pobytom v obci Richnava na 1.polrok 2017=
14.471,54 € a od 9/2017 - 6/2018 = 660,00 €
Základná škola v Kluknave -čiastočná úhrada
nákladov spojených s činnosťou CVČ na podporu
záujmového vzdelávania pre detí s trvalým
pobytom v obci Richnava od 9 -12/2017
Filia n.o, SNP 3, Košice - čiastočná úhrada
nákladov spojených s činnosťou CVČ na podporu
záujmového vzdelávania pre detí s trvalým
pobytom v obci Richnava od 9-12/2017, 1-6/2018
Jazero n.o., Galaktická 9, Košice - čiastočná úhradu
nákladov spojených s činnosťou CVČ na podporu
záujmového vzdelávania pre detí s trvalým
pobytom v obci Richnava od 9-12/2017, 1-6/2018

Obec uzatvorila zmluvy s CVČ na obdobie od 1.9.2017 do 30.6.2018. Finančné prostriedky pre
ZŠ Kluknava (CVČ) boli poskytnuté na obdobie do 31.12.2017 vo výške 8.030,00€. Rozdiel
v sume 12.045,-€ je nákladom budúceho obdobia 2018.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

MV, OÚ
Košice,
MDVaRR
Bratislava
MDVaRR SR
Bratislava

Prenesený výkon ŠS starostlivosti o životné
prostredie – bežné výdavky
Špeciálny stavebný úrad pre MK a účelové
komunikácie - bežné výdavky
Prenesený výkon ŠS na úseku stavebného
poriadku – bežné výdavky

MV SR,
Okresný úrad
SNV
MV SR,
Okresný úrad
SNV

Výdavky spojené s prípravou, vykonaním
a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2017
Prenesený výkon ŠS na úseku hlásenie
pobytu občanov a registra obyvateľov SRbežné výdavky

MV SR, OÚ,
SNV

Prenesený výkon ŠS na úseku registra adries
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

262,00

262,00

0

121,13

121,13

0

2 904,39

2 904,39

0

616,35

393,49

222,86

925,32

925,32

0

43,60

43,60

0

-5-
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Dobrovoľná
požiar. ochrana,
Bratislava

Dotácia na zabezpeč. potrieb
a akcieschopnosti DHZO – materiálnotech.vybavenie, osobné ochr. pomôcky pre
DHZO - bežné výdavky

MV SR,
Okresný úrad
Košice
ÚPSVaR SNV

Príspevok na financovanie údržby vojnových
hrobov – bežné výdavky

ÚPSVaR SNV

ÚPSVaR SNV

1 400,00

1 400,00

0

25,00

25,00

0

Osobitný príjemca PnD - bežné výdavky

24 653,88

24 630,36

23,52

Podpora výchovy k plneniu školských
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením – bežné výdavky

83,00

83,00

0

Podpora výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením –
bežné výdavky

402,30

168,30

234,000

2 447,00

2 447,00

0

13 402,10

13 402,10

0

78 363,09

78 363,09

0

4 345,98

4 345,98

0

7 455,08

7 455,08

OÚ, odbor
školstva, Košice

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti
MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky – bežné
výdavky

ÚPSVaR SNV

Príspevok na podporu zamestnanosti na
vykonávanie aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb pre obec – § 52

ÚPSVaR SNV

ÚPSVaR SNV

MV SR, Úrad
splnomocnenca
vlády pre
rómske
komunity,
Bratislava
MV SR, Úrad
splnomocnenca
vlády pre
rómske
komunity,
Bratislava
MV SR,
Okresný úrad ,
Košice

MV SR,
Okresný úrad ,
Košice

Príspevok na podporu vytvárania pracovných
miest v rámci národného projektu „Cesta
z kruhu nezamestnanosti „- §54
Príspevok na mentorované zapracovanie
a prax u zamestnávateľa v rámci národného
projektu „Praxou k zamestnaniu“ - §54
Financovanie národného projektu „Terénna
sociálna práca a terénna práca v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít“ v rámci balíka Take away – bežné
výdavky
Dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity na projekt
„Výstavba chodníka lokalita „Dolná“ v obci
Richnava „ – kapitálové výdavky
Dotácia na zabezpečenie úloh prevencie
kriminality Na projekt „Rozšírenie
kamerového systému v obci Richnava“ –
kapitálové výdavky
Dotácia na zabezpečenie úloh v oblasti
prevencie kriminality na projekt
„Dobudovanie kamerového systému v obci
Richnava“ – kapitálové výdavky

0

7 500,00

7 500,00

0

5 600,00

5 240,10

359,90

5 000,00

0,00

5 000,00
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Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými výdavkami z transferov bol
v priebehu roka zúčtovaný a vzniknuté preplatky vrátené do štátneho rozpočtu. K uvedeným
dotáciám obec vedie samostatnú evidenciu.
Kapitálový transfer na projekt dobudovanie kamerového systému bude realizovaný v budúcom
roku 2018 a investícia Výstavba chodníka lokalita „Dolná“ bola zrealizovaná v roku 2017
z finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2016.
Obec vykazuje v poznámkach, časť VII – Informácie o iných aktívach - budúce právo
účtovnej jednotky zo zmlúv uzatvorených v roku 2017 o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku od ÚPSVaR, MPSVaR , MV SR na prefinancovanie nákladov z vlastných
prostriedkov v 11 a 12/2017 v celkovej výške 18.770,43 € :
Názov poskytovateľa
nenávratného finančného
príspevku

Úrad práce, soc.vecí
a rodiny, Odborárov 53,
Spišská Nová Ves

Úrad práce, soc.vecí
a rodiny, Odborárov 53,
Spišská Nová Ves
Ministerstvo vnútra SR,
Úrad pre splnomocnenca
vlády SR, Pribinova 2,
Bratislava

Ministerstvo práce,
soc.vecí a rodiny
v zastúpení Ministerstvo
vnútra SR, Pribinová 2,
Bratislava

Číslo zmluvy
Predmet zmluvy

O poskytnutí príspevku na
mentorované zapracovanie
a prax u zamestnávateľa,
ktorý na tento účel vytvorí
pracovné miesto podľa §54
Z.č.5/2004 Z.z. v rámci
projektu „Praxou
k zamestnaniu „
Dohoda
Vykonávanie aktivačnej
č.49/§52/2017NP
činnosti formou menších
PZ VAOTP-2
obecných služieb pre obec
podľa §52
Zmluva
Zabezpečenie realizovania
o spolupráci č.:
terénnej sociálnej práce
USVRK-OIPa terénnej práca v obciach
2017/000577-001
s prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych komunít
Zmluva č. ZMRealizácia aktivít projektu –
SEP-IMRK3-2017- Miestne občianske
001639
poriadkové služby Richnava
o poskytnutí NFP

Hodnota zmluvy

Hodnota prefinancovaných
nákladov z vlastných
prostriedkov obce
neuhradených
poskytovateľom NFP
k 31.12.2017

Dohoda
č.71/2017/§54-PZ

9.607,02 €

2.325,06 €

7 545,60 €

1.348,86 €

104.371,12 €

3.981,72 €

201.607,20 €

11.114,79 €

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.2 Záverečného účtu.
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