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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2017 uznesením č.17/2017
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.01.2018 uznesením č. 18/2018
- druhá zmena schválená dňa 28.6.2018 uznesením č. 21/2018
- tretia zmena schválená dňa 10.08.2018 uznesením č. 22/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2018 rozpočtovým opatrením - starosta obce
Rozpočet obce k 31.12.2018

616123,95

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1042462,26

615708,00
0,00
10500,00
4000,00
587117,00

691337,54
153096,50
161950,06
36078,16
896099,76

153528,00
500,00
18120,00
414969,00
29006,95

169635,74
180766,09
108120,00
437577,93
146362,50

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozbor plnenia príjmov obec vykoná v štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom - na kategórie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1042462,26

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1070326,85

102,67

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1042462,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1070326,85 EUR, čo predstavuje 102,67 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
691337,54

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

691349,83

100,001

Z rozpočtovaných bežných príjmov 691337,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
691349,83 EUR, čo predstavuje 100,001 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
303281,76

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

302255,49

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 247207,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 286016,76 EUR, čo predstavuje
plnenie na 115,69 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13145,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10102,07 EUR, čo
predstavuje plnenie na 76,85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4561,04 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5496,77 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 44,26 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6464,42 EUR (FO 28,80
€ a PO 6435,62 €).
Daň za psa a TKO
Z rozpočtovaných 6670,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7136,66 EUR.
-za psa 962,00 €.
-za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6174,66 €. Obec eviduje pohľadávku
k 31.12.2018 za TKO v sume 34,00 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
19372,60

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

19400,55

100,14

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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Z rozpočtovaných 2300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2670,86 EUR, čo je
116,12 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 3350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16674,96 EUR.
Prevažná časť týchto príjmov plynie z poplatku za stravu od členov klubu seniorov 10009,60 €.
Za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase obec počas roka zinkasovala 320,00 EUR. Správne
poplatky za overenie podpisov a listín predstavujú 664,00 EUR. Poplatky s prebiehajúcim
stavebným konaním predstavujú 350,00 EUR. Poplatky za odkúpený stavebný odpad,
zapožičanie stolov a stoličiek predstavujú sumu 516,38 EUR. Poplatky za užívanie domu nádeje
boli v sume 170,00 EUR. Poplatky za nové smetné nádoby predstavovali 621,00 EUR. Poplatky
za televízny káblový rozvod (obecný satelit) v sume 472,38 EUR. Poplatky za stravu od
zamestnancov OcÚ predstavovali sumu 1494,00 EUR.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia
vyplatila obci podiel na zisku - dividendy v sume 2057,60 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
3218,74

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

3219,79

100,03

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 501,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3219,79 EUR.
Iné nedaňové príjmy obce pozostávajú z príjmov z výťažkov z lotérií v sume 0,01 EUR; príjmy
z dobropisov za el. energiu v sume 244,94 EUR a z preplatku plynu v sume 1037,10 EUR.
Ďalšie nedaňové príjmy obce v sume 1937,74 EUR pozostávajú z príjmov z ročného zúčtovania
zdravotných poisťovní z roku 2017.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 342515,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 365474,00
EUR, čo predstavuje 106,70 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
VÚC Po
Okresný úrad Prešov
MV SR
Okresný úrad Prešov

Suma v EUR
Účel
99,32 Civilná ochrana
3000,00 Na zabezpečenie MTZ a vybavenia

DHZO na osobné a ochranné
prostriedky pre členov DHZO, na
odbornú prípravu členov DHZO

6103,20 Aktivačná činnosť
149,40 Prenesený výkon štátnej správy Školské potreby
1077,19 Prenesený výkon štátnej správy Strava pre deti ZŠ
47,36 Prenesený výkon štátnej správy Rodinné prídavky
526,86 Voľby
500,00 Kultúrne leto Topoľovka 2018
8104,00 Prenesený výkon štátnej správy dopravné
4466,45 Prenesený výkon štátnej správy Matrika
2959,00 Prenesený výkon štátnej správy5

Okresný úrad Prešov

3834,00

MV SR

26,00

MV SR

265,98

Okresný úrad Prešov

950,00

Okresný úrad Prešov

60,00

Okresný úrad Prešov

1100,00

Okresný úrad Prešov

833,00

Okresný úrad Prešov

331296,00

Okresný
úrad
Prešov,
odbor
starostlivosti o životné prostredie

76,24

Odchodné ZŠ
Prenesený výkon štátnej správy Vzdelávacie poukazy
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu občanov
Prenesený výkon štátnej správy register adries
Prenesený výkon štátnej správy Sociálne znevýhodnené prostredie
Prenesený výkon štátnej správy Na školské učebnice
Prenesený výkon štátnej správy Škola v prírode
Prenesený výkon štátnej správy Pre 5.ročné deti
Prenesený výkon štátnej správy Školstvo
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku starostlivosti o životné
prostredie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
153096,50

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

153096,50

100,00

Obec získala kapitálové príjmy:
-Úrad vlády SR – dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2018 (multifunkčné ihrisko) v sume
39000,00 €;
-Ministerstvo vnútra SR – dotácia na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v sume 20650,00;
-Pôdohospodárska platobná agentúra – dotácia na rekonštrukciu miestnych komunikácii v obci
Topoľovka v sume 93446,50 €.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
161950,06

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

161950,06

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 10500,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 161950,06 EUR.
Do 31.marca 2018 ZŠsMŠ použila nevyčerpané prostriedky z r. 2017 zo ŠR (dopravné,
technická časť) v sume 4890,47 EUR. Obec zapojila do finančných operácii úver vo výške
90000,00 EUR na predfinancovanie projektu a rezervný fond vo výške 67059,59.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia
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2018 po poslednej zmene
36078,16

63930,46

177,19

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
63930,46 EUR.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
63930,46 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala žiadne kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozbor čerpania výdavkov sa vykonáva v štruktúre, v akej bol rozpočet schválený obecným
zastupiteľstvom - na kategórie.
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
896099,76

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

920132,01

102,68

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 587117,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 920132,01 EUR.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
458521,83

Skutočnosť k 31.12.2018

458205,55

% čerpania

99,93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 172148,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 458205,55 EUR.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 65320,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
69260,47 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačnej činnosti, matriky,
obecného zastupiteľstva, miestneho kultúrneho strediska, odmeny členom okrskovej volebnej
komisie, civilná ochrana a dohody.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 23916,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
22280,17 EUR. Ide o poistné a príspevky do poisťovní za pracovníkov: OcÚ, aktivačnú činnosť,
matriku, obecné zastupiteľstvo, miestne kultúrne stredisko, voľby, civilná ochrana a dohody.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 153528,00 EUR bolo skutočne čerpané 88208,00 EUR. Ide
o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú: cestovné náhrady; energie (voda,
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elektrina, plyn); poštovné; telekomunikačné služby; výpočtová technika; všeobecný materiál;
knihy, noviny a časopisy; reprezentačné; bežná údržba budov a priestorov; školenia; stravovanie;
poistenie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5500,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 2690,67 EUR.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
180766,09

Skutočnosť k 31.12.2018
180762,31

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 180762,31 EUR.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Topoľovka
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 1900,00 EUR.
b) Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácii (cesta k cintorínu)
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 93446,50 EUR.
c) Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácii (časť cesty na Mokriny)
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 85415,81 EUR.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
108120,00

Skutočnosť k 31.12.2018
108120,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18120,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 108120,00 EUR.
Finančné prostriedky v sume 18120,00 EUR boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov.
V súlade s rozhodnutím OZ Topoľovka, obec v mesiaci jún uzavrela zmluvu o municipálnom
úvere na predfinancovanie NFP pri projekte Rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume
90000,00 EUR. Tento úver bol v októbri 2018 splatený.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
437577,93

Skutočnosť k 31.12.2018
461926,46

% čerpania
105,56

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 414969,00 EUR bolo skutočne čerpané 461926,46 EUR.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
461926,46 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0

0
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Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala žiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
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
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
755280,29
691349,83
63930,46

631249,70
169323,24
461926,46

124030,59
153096,50
153096,50
0,00

180762,31
180762,31
0,00

-27665,81
96364,78
64214,79
32149,99

Príjmové finančné operácie

161950,06

Výdavkové finančné operácie

108120,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

53830,00
1070326,85
920132,01
150194,84
64214,79
85980,05

Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov obec dosiahla prebytok 124030,59 EUR.
Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov obec dosiahla schodok 27665,81
EUR. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu v celej výške.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 96364,78 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 je upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR o sumu 64214,79 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:
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1.) účelovo určené na bežné výdavky v sume 4563,79 EUR (t.j. dopravné 416,79 EUR
a technická časť ZŠsMŠ v sume 4147,00 EUR);
2.) účelovo určené nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume
20650,00 EUR;
3.) účelovo určené nevyčerpané prostriedky zo ŠR na výstavbu multifunkčného ihriska v sume
39000,00 EUR.
Finančné operácie v sume 108120,00 EUR boli použité na:
-splátku krátkodobého úveru v sume 90000,00 EUR (predfinancovanie projektu),
-splátku istinu úveru v sume 18120,00 EUR.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (96364,78 €), po vylúčení nevyčerpaných
prostriedkov (64214,79 €), vrátane kladného zostatku finančných operácii (53830,00 €)
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Spolu:
-

tvorba rezervného fondu

85980,05 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..
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok (2017)
Úbytky - použitie rezervného fondu na
rekonštrukciu miestnych komunikácii
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
67059,59
54644,39
67059,59

54644,39

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 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
0,00
856,29
249,00
607,29

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv.
Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania.

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA
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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 1.1.2018 v EUR
1527532,43
1115988,94

KZ k 31.12.2018 v EUR
1690502,09
1257678,25

0,00
945239,42
170749,52
411290,58

0,00
1086928,73
170749,52
432539,88

157,00
285907,25
0,00
2769,14
122457,19
0,00
0,00
252,91

1405,20
258608,55
0,00
6498,42
166027,71
0,00
0,00
283,96

ZS k 1.1.2018 v EUR
1527532,43
1014780,62

KZ k 31.12.2018 v EUR
1690502,09
1068646,26

0,00
0,00
1014780,62
100046,11

0,00
0,00
1068646,26
141927,34

6844,00
4390,47
0,00
8061,64
80750,00
412705,70

1200,00
64213,79
607,29
13276,26
62630,00
479928,49

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

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

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- rezervy
- záväzky zo SF
Záväzky spolu k 31.12.2018

4240,64
5102,09
3095,24
838,29
64213,79
62630,00
1200,00
607,29
141927,34

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

4240,64
5102,09
3095,24
838,29
64213,79
62630,00
1200,00
607,29
141927,34

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

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti
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Prima Banka
Prima Banka

Výstavba
chodníkov v Obci
Topoľovka
Výstavba
chodníkov v Obci
Topoľovka

100 000,00

8 040,00

1915,14

47070,00

r. 2024

50 000,00

10080,00

775,53

15560,00

r. 2020

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.
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
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- 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
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018

627621,96
27823,05
655445,01
62630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62630,00

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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
655445,01

Zostatok istiny k 31.12.2018
62630,00

0,00
0,00
0,00
0,00
62630,00
§ 17 ods.6 písm. a)
9,55 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
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

Suma v EUR

627621,96
27823,05
655445,01
334458,68
4372,92
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- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- 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 31.12.2018
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- istina
- úroky
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018
20810,67

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017
316613,41

0,00
0,00
338831,60
316613,41

18120,00
2690,67
20810,67

§ 17 ods.6 písm. b)
6,57 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2018 neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných

Suma skutočne
použitých finančných

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
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prostriedkov
-2-

-1-

Materská škola

prostriedkov
-3-

95373,00

-4-

95373,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1MV SR

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

Bežné výdavky – výkon štátnej správy
na úseku hlásenia pobytu občanov SR
Bežné výdavky – výkon štátnej správy
na úseku registra adries

MV SR
Okresný úrad
Prešov
Okresný úrad
Prešov
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
MV SR
ÚPSVaR
MV SR

Normatívne výdavky - ZŠ
Nenormatívne výdavky - ZŠ
Bežné výdavky – prenesený výkon štátnej
správy - Matrika
Bežné výdavky - CO
Bežné výdavky – strava a školské potreby
Bežné výdavky – organizačno-technické
zabezpečenie volieb
Bežné výdavky – aktivačná činnosť
Bežné výdavky – životné prostredie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3265,98

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4265,98

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

26,00

26,00

0,00

331296,00

331296,00

0,00

17840,00

17840,00

0,00

4466,45

4466,45

0,00

99,32
1226,59
526,86

99,32
1226,59
526,86

0,00
0,00
0,00

6103,20
76,24

6103,20
76,24

0,00
0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-339000,00
20650,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-40,00
0,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-50,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-1ÚV SR
MV SR

-2Kapitálové výdavky – Multifunkčné ihrisko
Kapitálové výdavky – Stavebné úpravy
hasičskej zbrojnice

-539000,00
20650,00

Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu s Úradom vlády SR zmluvu o poskytnutí dotácie na
podporu rozvoja športu na rok 2018 v sume 39000,00 EUR a Ministerstvom vnútra SR na
stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v sume 20650,00 EUR.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obci Topoľovka v roku 2018 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných
obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných prostriedkov

-1PSK – realizácia projektu
„Kultúrne leto Topoľovka
2018“

-2500,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3500,00

Rozdiel
(stĺ.2- stĺ.3)
-4-

0,00
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Obci Topoľovka v roku 2018 bola poskytnutá dotácia z rozpočtu VÚC na projekt: „Kultúrne leto
Topoľovka 2018“ v sume 500,00 EUR.
f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom verejnej správy:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

DPO SR

Materiálno-technické vybavenie DHZO

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
3000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
3000,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

0,00

Topoľovka, 20.05.2019
Vypracovala: Ing. Dvulitová

Predkladá: Ing. Štefan Ladičkovský
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