Záverečný účet Obce Rankovce
za rok 2018

Predkladá : Stanislav Hada, starosta obce
Vypracovala : Lada Vávrová
Spracovaný na základe § 16 zákona 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy

V Rankovciach, 29. 5. 2019
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Záverečný účet Obce RANKOVCE za rok 2018.

1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2016 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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2017 uznesením č.19/2017
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 28.2.2018 uznesením č. 3/2018

-

druhá zmena schválená dňa 29.6.2018 uznesením č. 11/2018

-

tretia zmena schválená dňa 19.9.2018 uznesením č. 20/2018
Rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €

298781

Rozpočet
po zmenách
318522

298781
0
0
277698

308012
10510
0
304061

265698
0
12000
21083

281551
10510
12000
14461

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
318522

Skutočnosť k 31.12.2018
375988,91

% plnenia
118,04

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
220380

Skutočnosť k 31.12.2018
222109,81

% plnenia
109,7
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 190 000,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 229 150,- €, čo predstavuje plnenie na
120,6 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4680 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5003,71 €, čo je 106,9 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4304,55 €, dane zo stavieb boli v sume 699,16
€ . K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2153,45 €.
c) Daň za psa Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 150,50 €,
čo je 75,25 % plnenie.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Z rozpočtovaných 5500 € bol
skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4042,18 €, čo je 73,5 % plnenie. K 31.12.2018 obec
eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad vo výške 7071,74 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
6993

Skutočnosť k 31.12.2018
23015,11

% plnenia
329

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1333 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3070,06 €, čo je 230,3 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a príjem za dividendy
z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3300 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 964 €, čo je 29 % plnenie.
Obec v roku 2018 už nevyberala poplatky za výherné hracie prístroje.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2018
100639,00

Skutočnosť k 31.12.2018
101574,15

% plnenia
100,9

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ
UPSVaR

Suma v €
17344,86

Účel
Dotácia na aktivačné práce

2.

Ministerstv vnútra SR

526,86

Dotácia na voľby

3.

UPSVaR

17033,57

Dotácia na PnD – osob. príjemca

4.

Ministerstv vnútra SR

68,00

Dotácia na životné prostredie

5.

Ministerstv vnútra SR

37,02

Dotácia na cesty

6.

IA ZaSI

25288,34

Dotácia na terénnu soc. prácu

7.

IA ZaSI

36094,69

Dotácia na komunitné centrum

8.

Ministerstv vnútra SR

18,00

Dotácia na register adries

9.

Ministerstv vnútra SR

282,81

Dotácia na REGOB
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10.

Ministerstv vnútra SR

880,00

Dotácia na vzdelávanie

11.

Ministerstv vnútra SR

4000,00

Dotácia na územný plán

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
10510

Skutočnosť k 31.12.2018
11582,80

% plnenia
110,2

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 0
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív činil 1072,8 €
c) Granty a transfery
V roku 2018 obec získala dar od Cirkvy Ježiša Krista Svätých neskorších dní na financovanie
vodného vrtu v Rankovciach.
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
Cirkev Ježiša Krista
Svätých neskorších dní
na Sloensku

Suma v €
Investičná akcia
10510,00 Vodný vrt v Rankovciach pre projekt
Voda pre Rankovce

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia

Príjmy obce neboli tvorené z finančných operácií.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
304061

Skutočnosť k 31.12.2018
368352,22

% plnenia
121,14

Skutočnosť k 31.12.2018
343773,84

% plnenia
122,10

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
281551
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v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Požiarna ochrana
Odpadové hospodárstvo
Ochrana životného prostredia
Vodné hospodárstvo
Odpadové vody- kanalizácia
Verejnoprospešné práce
Cesty
Verejné osvetlenie
Kultúra, šport
Vzdelávanie – predškolská výchova
Vzdelávanie – školské stravovanie
Opatrovateľská služba
Terénna soc. práca a Komunit. centrum

Spolu

Rozpočet
80026
790
9000
2620
1300
4795
20783
500
4300
6750
55443
12094
0
83150

Skutočnosť
136891,18
275
13294,57
848,41
857,87
9254,28
29938,55
2973,32
1009,00
9419,05
51990,99
9416,30
0
77605,32

% plnenia
171,05
34,08
147,71
32,38
65,99
192,99
144,05
594,66
23,46
139,54
93,77
77,86
0
93,33

281551

343773,84

122,10

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného stavebného úradu, Spoločného
školského úradu, aktivačných pracovníkov, pracovníkov terénnej sociálnej práce
a komunitného centra a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
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.
d) Bežné transfery
Obec v rozpočtovanom období poskytla bežný transfer Mestu Košice na centrum voľného
času vo výške 50,00 €
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
10510

Skutočnosť k 31.12.2018
12578,38

% plnenia
119,68

v tom :
Funkčná klasifikácia
Verejná správa
Vzdelávanie
Spolu

rozpočet
10510
0
10510

skutočnosť
12508,48
69,90
12578,38

% plnenia

119,68

a) Verejná správa
Ide o nasledovné investičné akcie :
- zakúpenie výpočtovej techniky, prístrojov a archivačnej skrine - v sume 1079,49 €,
- nákup krovinorezu a kosačky - v sume 918,99 €,
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b) Vzdelávanie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- zakúpenie pracovného náradia v sume 69,9 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
12000

Skutočnosť k 31.12.2018
12000

% plnenia
100

Obec splatila 12000 € z pôžičky poskytnutej od právnickej osoby na spolufinancovanie
výstavby kanalizácie – projekt Infraštruktúra B3.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2018
Rozpočet po
zmenách 2018
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce za rok 2018

Skutočnosť
k 31.12.2018
v€

318522

375988,91

308012
10510
0
304061

364406,11
11582,80
0
368352,22

281551
10510
12000
14461

343773,84
12578,38
12000
7636,69

Prebytok rozpočtu v sume 7636,69 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 v sume 200,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 7436,69 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 200,00 EUR, a to na :
- dotácia na územný plán 200,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške 7436,69 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2018

27802,57

Prírastky - z prebytku hospodárenia

14983,58

- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie rezervného fondu :

0

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

44,40

KZ k 31.12.2018

42741,75

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Povinný prídel do
sociálneho fondu obec odvádza na účet ZO SLOVES Valaliky

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

2497073,61

2467547,32

Neobežný majetok spolu

2446754,12

2411503,74

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

2324799,66

2289549,28

Dlhodobý finančný majetok

121954,46

121954,46

Obežný majetok spolu

49698,16

55915,32

Zásoby

54,08

1,72

Zúčtovanie medzi subjektami VS

809,92

0

0

234,37

Krátkodobé pohľadávky

3493,21

3699,29

Finančné účty

43794,95

50433,94

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

621,33

128,26

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

2497073,61

2467547,32

Vlastné imanie

514875,83

537545,47

Výsledok hospodárenia

514875,83

537545,47

Záväzky

84715,68

75039,53

600

600

120,80

0

Dlhodobé záväzky

59379,30

46355,42

Krátkodobé záväzky

24615,58

28484,11

0

0

1897482,10

1854962,32

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0,00 €
- voči dodávateľom
4571,53 €
- voči štátnemu rozpočtu
200,00 €
- voči zamestnancom
9300,98 €
- voči zdravotnej a sociálnej poisťovni 7029,00 €
- voči daňovému úradu
933,82 €
- voči obyvateľom za prijaté preddavky
na kúpne zmluvy
5788,78 €
- voči právnickej osobe
44000,00 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky

9

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené právnické osoby
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2018 poskytla dotáciu v súlade so VZN č.4/2007 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
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

Mesto Košice

50,00

50,00

0

ECAV Rankovce

125,87

125,87

0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.4/2007 o dotáciách.
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Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

UPSVaR

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Dotácia na aktivačné práce

17344,86

17344,86

526,86

526,86

0

17033,57

0

životné 68,00

68,00

0

37,02

37,02

0

25288,34

0

36094,69

0

18,00

18,00

0

282,81

282,81

0

880,00

880,00

0

4000,00

3800,00

200

Ministerstv vnútra Dotácia na voľby

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

0

SR
UPSVaR

Dotácia na PnD – osob. 17033,57
príjemca

Ministerstv vnútra Dotácia
SR

na

prostredie

Ministerstv vnútra Dotácia na cesty
SR
IA ZaSI

Dotácia na terénnu soc. 25288,34
prácu

IA ZaSI

Dotácia

na

komunitné 36094,69

centrum
Ministerstv vnútra Dotácia na register adries
SR
Ministerstv vnútra Dotácia na REGOB
SR
Ministerstv vnútra Dotácia na vzdelávanie
SR
Ministerstv vnútra Dotácia na územný plán
SR

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
0

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0
Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0
VÚC

0
Suma prijatých
finančných
prostriedkov

0

Vypracovala: Lada Vávrová

0
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

Predkladá: Stanislav Hada
starosta obce

V Rankovciach, dňa 29.5.2019

12

