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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške
584 550,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako
schodkový a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2017 uznesením č. 72.
Zmeny rozpočtu:
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 01.03.2018 rozhodnutím starostu
- prvá zmena schválená dňa 12.04.2018 uznesením č. 13
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 22.06.2018 rozhodnutím starostu
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2018 uznesením č. 21
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 30.09.2018 rozhodnutím starostu
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 01.12.2018 rozhodnutím starostu
Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený
rozpočet
584 550,00

Rozpočet
po poslednej
zmene
708 198,00

534 550,00
0
50 000,00
584 550,00

553 812,00
59 600,00
94 786,00
708 198,00

511 200,00
73 350,00
0

539 952,00
168 246,00
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
708 198,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

692 415,41

97,77

Z rozpočtovaných celkových príjmov 708 198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
692 415,41 EUR, čo predstavuje 97,77 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
553 812,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

576 046,33

104,01

Z rozpočtovaných bežných príjmov 553 812,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
576 046,33 EUR, čo predstavuje 104,01 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
475 350,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

493 210,26

103,76

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 431 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 453 864,60 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105,31 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 209,69 EUR, čo
je 100,82 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 942,47 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 14 124,12 EUR a dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume 143,10 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 777,36 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 865,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 645,00 EUR, čo je
88,20 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 36,00 EUR, čo je
24,00 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14 141,62 EUR, čo
je 74,43 % plnenie.
Daň z povolenia na výkon činností – z úhrad za dobývací priestor bolo z rozpočtovaných
315,00 EUR v skutočnosti naplnených 313,35 EUR, čo predstavuje 99,48 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
38 320,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

44 333,83

115,69

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 439,63 EUR, čo
je 92,85 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
375,81 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 11 175,31 EUR a príjem
z podnikateľskej činnosti v sume 888,51 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 26 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 152,43 EUR, čo
je 114,65 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z príjmu z poplatkov v sume 3 299,00 EUR,
z pokút 15,00 EUR, z predaja výrobkov, tovarov a služieb v sume 24 062,07 EUR, z poplatku za
materskú školu 2 750,00 EUR, za znečisťovanie ovzdušia v sume 26,36 EUR.
Úroky z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 121,80 EUR, čo
predstavuje 52,96 %.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 240,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 619,97 EUR, čo predstavuje 674,99 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z dobropisov a z vratiek.
c) Granty a transfery:
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
40 142,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

38 502,24

95,92

Z rozpočtovaných prijatých grantov a transferov 40 142,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
38 502,24 EUR, čo predstavuje 95,92 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie
Nadácia SPP – Grantový program
Regióny
ÚPSVaR LC
ÚPSVaR LC
OÚ Banská Bystrica
OÚ Lučenec
ÚPSVaR LC
OÚ Lučenec
ÚPSVaR LC
BBSK
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Lučenec

Suma v EUR

Účel

500,00 revitalizácia detského ihriska
na podporu výchovy
95,00 k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
na podporu výchovy k plneniu
16,60 školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
na výchovu a vzdelávanie 51 217,00
ročných detí v materskej škole
na úhradu výdavkov spojených
s prípravou, vykonaním
535,66
a zisťovaním výsledkov volieb do
orgánov samosprávy obcí
217,92 osobitný príjemca
88,40 register adries
na podporu vytvorenia
pracovných miest pre
33 064,58
znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie
2 000,00 Rozlúčka s letom 2018
na prenesený výkon štátnej správy
172,09
starostlivosti o životné prostredie
na prenesený výkon št.správy na
594,99 úseku hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
59 600,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

59 989,36

100,65

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 59 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 59 989,36 EUR, čo predstavuje 100,65 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Príjem z predaja pozemkov bol 31.12.2018 v sume 989,36 EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných prijatých kapitálových transferov 59 000,00 EUR bol skutočný príjem vo
výške 59 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
94 786,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

56 379,72

59,48

Z rozpočtovaných finančných príjmov 94 786,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
56 379,72 EUR, čo predstavuje 59,48 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
708 198,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

586 954,91

82,88

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 708 198,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 586 954,91 EUR, čo predstavuje 82,88 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
539 952,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

505 549,88

93,63

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 539 952,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 505 549,88 EUR, čo predstavuje 93,63 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 210 592,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
200 233,79 EUR, čo je 95,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 86 490,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 78 506,24 EUR,
čo je 90,77 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 233 220,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
219 005,79 EUR, čo je 93,91 % 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 9 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7 804,06 EUR, čo
predstavuje 80,87 % čerpanie.
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Funkčná klasifikácia:
Kód
01.1.1
01.1.2
01.6.0
03.2.0
04.1.2
04.5.1
05.1.0
06.2.0
06.4.0
06.6.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
08.6.0
09.1.1.1
09.6.0.1
10.2.0
10.4.0

Názov
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančné a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacia a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločen.služby
Rekreácia, kultúra, náboženstvo
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)
Vedľajšie služby v školstve (ŠJ)
Staroba
Rodina a deti

Rozpočet Skutočnosť % plnenia
162 820,00 156 274,06
95,98
8 510,00
8 127,21
95,50
538,00
535,66
99,57
2 000,00
656,59
32,83
59 997,00 55 983,66
93,31
6 790,00
6 013,25
88,56
25 800,00 23 505,20
91,11
12 950,00 12 682,23
97,93
12 480,00 11 528,59
92,38
4 180,00
4 090,69
97,86
6 790,00
6 683,55
98,43
51 780,00 51 504,47
99,47
2 520,00
2 517,60
99,90
6 160,00
5 923,20
96,16
1 000,00
403,36
40,34
98 027,00 89 878,29
91,69
34 390,00 32 399,95
94,21
42 290,00 36 624,40
86,60
930,00
217,92
23,43
539 952,00 505 549,88
93,63

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
168 246,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

81 405,03

48,38

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 168 246,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 81 405,03 EUR, čo predstavuje 48,38 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Chodníky obecného cintorína
Z rozpočtovaných 31 806,00 EUR bolo skutočne
31 806,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

vyčerpané

k 31.12.2018

v sume

Rekonštrukcia námestia
Z rozpočtovaných 23 000,00 EUR bolo skutočne
22 654,58 EUR, čo predstavuje 98,50 % čerpanie.

vyčerpané

k 31.12.2018

v sume

Vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne
10 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

vyčerpané

k 31.12.2018

v sume
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet po zmenách
na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0

S výdavkovými finančnými operáciami sa v rozpočte neuvažovalo, pretože obec nemá prijatý
úver.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
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 31.12.2018 v EUR
576 046,33
505 549,88
70 496,45
59 989,36
81 405,03
- 21 415,67
49 080,78
- 48 728,06
352,72
56 379,72
0,00

56 379,72
692 415,41
586 954,91
105 460,50
- 48 728,06
56 732,44

Prebytok rozpočtu v sume 49 080,78 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 nevyčerpané prostriedky školského stravovania podľa ustanovenia § 140-141 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v sume 48 728,06 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu mimorozpočtového fondu
316,72 EUR
- tvorbu rezervného fondu
36,00 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 56 379,72 EUR 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 navrhujeme použiť na:
- tvorbu mimorozpočtového fondu
56 379,72 EUR
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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 1.1.2018
Prírastky
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
Úbytky
- použitie rezervného fondu
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
32 644,44
0,00
0,00
32 644,44

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. o použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2018
Prírastky
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- zo zostatku finančných operácií (uznesenie č. 20
zo dňa 26.06.2018)
Úbytky
Revitalizácia parku obce Vidiná II. etapa
(uznesenie č. 37 zo dňa 28.08.2018)
Chodníky obecného cintorína v obci Vidiná –
Urnový múr a chodník č. 6 (uznesenie č. 37 zo
dňa 28.08.2018)
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
68 431,05
0,00
24 375,10
54 460,58
22 654,58
31 806,00
38 345,57

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
3 341,44
5 072,66
6 331,93
2 082,17
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

1 579 196,32

1 694 543,82

Neobežný majetok spolu

1 424 658,72

1 491 962,84

3 178,53

3 728,67

1 082 296,19

1 149 050,17

Dlhodobý finančný majetok

339 184,00

339 184,00

Obežný majetok spolu

153 302,24

200 928,04

756,58

928,00

3 883,08

3 706,07

148 662,58

196 293,97

1 235,36

1 652,94

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
1 5441Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 579 196,32

1 694 543,82

Vlastné imanie

1 523 430,74

1 587 527,89

1 523 430,74

1 587 527,89

44 350,04

87 517,54

6 310,00

920,00

480,00

49 000,00

3 341,44

2 082,17

34 218,60

35 515,37

11 415,54

19 498,39

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

2 567,70
11 761,94
8 803,19
1 909,73
49 000,00
0,00
0,00
13 474,98
87 517,54

z toho v lehote
splatnosti

2 567,70
11 761,94
8 803,19
1 909,73
49 000,00
0,00
0,00
13 474,98
87 517,54

z toho po lehote
splatnosti

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 04/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
-1-

Spoločnosť psoriatikov a atopikov – na
organizovanie zájazdu do Turčianskych
Teplíc
Miestny odbor Matice Slovenskej – na
organizovanie kultúrnych podujatí
Športový klub Slovan, Vidiná - na
organizovanie futbalových podujatí (starší
žiaci, dorast, dospelí)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

200,00

200,00

0,00

479,80

479,80

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 04/2006
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 640/19189. Predmetom podnikania je:
1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. výroba potravinárskych výrobkov
3. výroba nápojov
4. výroba bižutérie a suvenírov
5. prípravné práce k realizácii stavby
6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. čistiace a upratovacie služby
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
10. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. prenájom hnuteľných vecí
13. informačná činnosť
14. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
15. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok – strata

1 307,11 Eur
888,51 Eur
418,60 Eur
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadenú ani založenú žiadnu právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
na podporu výchovy k plneniu
ÚPSVaR
školských povinností dieťaťa
LC
ohrozeného sociálnym vylúčením
OÚ Banská na výchovu a vzdelávanie 5-ročných
Bystrica
detí v materskej škole
na úhradu výdavkov spojených
s prípravou, vykonaním a zisťovaním
OÚ Lučenec
výsledkov volieb do orgánov
samosprávy obcí
ÚPSVaR
osobitný príjemca
LC
OÚ Lučenec register adries
na podporu vytvorenia pracovného
ÚPSVaR
miesta pre znevýhodnených uchádzačov
LC
o zamestnanie
Ministerstvo na prenesený výkon štátnej správy
vnútra SR
starostlivosti o životné prostredie
ÚPSVaR
LC

na prenesený výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu občanov
OÚ Lučenec
a registra obyvateľov Slovenskej
republiky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

95,00

95,00

0,00

16,60

16,60

0,00

1 217,00

1 217,00

0,00

535,66

535,66

0,00

217,92

217,92

0,00

88,40

88,40

0,00

33 064,58

33 064,58

0,00

172,09

172,09

0,00

594,99

594,99

0,00

-5-
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

BBSK – Rozlúčka s letom

2 000,00

2 000,00

0,00

Vypracovala: Ing. Ivana Rubintová

Ing. Ján Šupica, v.r.
starosta obce

Vo Vidinej 14.06.2019

Uznesenie č. 48 zo dňa 13.06.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu,
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu mimorozpočtového fondu v sume
316,72 EUR
tvorbu rezervného fondu v sume
36,00 EUR
d) schvaľuje tvorbu mimorozpočtového fondu vo výške 56 379,72 EUR zo zostatku
finančných operácií.
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