
Uznesenie č. 419/2018 
z 18. Júna 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a jeho stanovisko k Záverečnému 

účtu obce Kvakovce za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Kvakovce za 

rok 2017 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 5 843,75 EUR. 

 

 

Hlasovanie:  
ZA: Švecová, Arendáš, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2017 bol schválený bez výhrad a tvorí prílohu uznesenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Kvakovce 

za rok 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Predkladá : Mgr. Radovan Kapraľ, starosta  

 

Spracoval: SEIPA, s.r.o. – Ing. Lucia Gergelyová 

 

V Prešove dňa 18.6.2018 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 1. Júna 2018 

 

Záverečný účet schválený OZ dňa 18.6.2018, uznesením č. 419/2018 

 

 



 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2017 
 

 

 

OBSAH :  

 

1. Rozpočet obce na rok 2017 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 

 

4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov fondov 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Záverečný účet obce za rok 2017 
  

 
Záverečný účet obce Kvakovce za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1. Rozpočet obce na rok 2017  

 
Obec Kvakovce hospodárila v roku 2017 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného 

a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet na rok 2017 bol schválený dňa 6. decembra 2016 

uznesením zastupiteľstva č. 266/2016. 

 

Obec zostavila rozpočet podľa § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový. Beţný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. Pri zostavovaní rozpočtu obec plánovala 

vykryť finančné operácie prebytkom beţného rozpočtu. 

 

Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami podľa 

§ 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- zmena   schválená dňa 27.novembra 2017 uznesením č. 373/2017. 

 

Hospodárenie obce dokumentuje tabuľka: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Rozpočet 2017 Schválený  Upravený Čerpanie 

Bežný rozpočet       

Beţné príjmy 284 200 307 593 313 562 

Beţné výdavky 259 820 307 593 346 550 

Prebytok (+)/schodok (-) bežného 

rozpočtu 
24 380 0 -32 988 

Kapitálový rozpočet       

Kapitál príjmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0 47 583 73 935 

Kapitál výdavky 4 050 41 141 46 790 

Prebytok (+)/schodok (-) 

kapitálového rozpočtu 
-4 050 6 442 27 145 

Prebytok (+)/schodok (-) 

rozpočtu 
20 330 6 442 -5 844 

Finančné operácie       

Fin. príjmové operácie 0 0 15 082 

Fin. výdavkové operácie 5 800 5 800 3 780 



Rozdiel vo fin. operáciách -5 800 -5 800 11 302 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  

 
Vlastné príjmy beţného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; kapitálové 

príjmy rozpočtu predstavovali  najmä príjmy z predaja majetku. 

 

Cudzie príjmy beţného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu 

štátnej správy, z prostriedkov z Európskej únie a prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nákup 

malého úţitkového vozidla. 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

   Schválený rozpočet na rok 

2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 

Beţné príjmy 284 200 313 562 

Kapitálové príjmy            0   73 935 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 284 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

387 497 EUR, čo predstavuje  136,35 % plnenie.  

 

2.1 Bežné príjmy 

 

Z rozpočtovaných beţných príjmov 284 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

313 562  EUR, čo predstavuje  110,33 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

179 855 182 846,46 101,66 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 85 200 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 84 122 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 98,73 %.  

Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 74 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 74 143 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 99,25 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36 593 EUR a 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 37 550 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  74 

143 EUR, za nedoplatky z minulých rokov nebolo zinkasované. K 31.12.2017 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 44 231 EUR, k pohľadávkam bola vytvorená 

opravná poloţka v sume 28 642 EUR. 

Daň za psa   
Z rozpočtovaných 245 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 235 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 95,92 %. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 

v sume 95 EUR, k pohľadávkam bola vytvorená opravná poloţka v sume 65 EUR. 



Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 3 025 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 214 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 337,67 %.  

Daň za nevýherné hracie prístroje   
Príjmy dane za nevýherné hracie prístroje neboli v roku 2017 rozpočtované, skutočný príjem 

bol k 31.12.2017 v sume 5 EUR.  

 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   
Z rozpočtovaných 16 685 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 14 127 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 84,67 %. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 4 075 EUR, k pohľadávkam bola 

vytvorená opravná poloţka v sume 4 075 EUR, jedná sa o pohľadávky z roku 2015. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

7 805 62 588 viac ako 300% 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5 565 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11 869 EUR, čo je 

213,28% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja dreva v sume 11 606 EUR, 

príjem z prenajatých pozemkov v sume 111 EUR, príjem za poplatok do recyklačného fondu 

v sume 27 EUR a príjem z poskytovania opatrovateľskej sluţby v sume 125 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 140 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 656 EUR, čo je 

77,36 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Údaje sú uvádzané v eurách: 

 Schválený 

rozpočet na rok 

2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% plnenia 

Úroky z tuzemských 

vkladov a iné 

100 0 0 

Príjmy z vratiek 0 1593 x 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov ako úroky z tuzemských vkladov a iné nedošlo 

v roku 2017 k ich čerpaniu. Príjmy z vratiek neboli rozpočtované, skutočný príjem 

k 31.12.2017 bol v sume 1 593 EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 96 540 EUR bol skutočný príjem vo výške 115 597 

EUR, čo predstavuje 119,74% plnenie. Ide o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli 

obci poukázané vo výške podľa prehľadu v nasledujúcej tabuľke: 



 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 113 869 podpora nezamestnanosti 

Ministerstvo vnútra SR               774 voľby 

Ministerstvo vnútra SR               470  REGOB-hlásenie pobytu občanov a 

registra obyvateľov SR 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR               435 dotácia na rok 2017 na úsek dopravy 

Ministerstvo vnútra SR                 41 ţivotné prostredie 

Sociálna poisťovňa                   8 sociálna dávka 

 

 

 

2.2 Kapitálové príjmy:  

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0 73 934,52 x 

 

Kapitálové príjmy neboli na rok 2017 rozpočtované, skutočný príjem bol k 31.12.2017 

v sume 73 935 EUR.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Príjem z predaja rodinného domu bol vo výške 2 000 EUR. 

Príjem z predaja pozemkov  

Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 45 470 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

Skutočný príjem bol k 31.12.2017 v sume 26 465 EUR. Ide o granty a transfery účelovo 

viazané, ktoré boli obci poukázané vo výške podľa prehľadu v nasledujúcej tabuľke: 

  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo ţivotného prostredia SR 18 383 nákup malého úţitkového vozidla 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR           2 632 územný plán 

Obyvatelia obce           5 450 oprava cesty 

 

2.3 Príjmové finančné operácie:  

 

Údaje sú uvádzané v eurách:  

Schválený rozpočet na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0 15 081,85 x 

 

V mesiac máj 2017 postihla obec povodeň. Celkové náklady na odstránenie havarijného stavu 

boli vo výške 18 130,43 EUR. Vzhľadom na uvedené, boli pouţité prostriedky z rezervného 

fondu na úhradu nákladov v sume 15 082 EUR. Obec dňa 17.7.2017 podala ţiadosť na 

Okresný úrad Vranov nad Topľou, na úhradu takto neočakávaných vzniknutých nákladov, 

avšak do dňa zostavenia účtovnej závierky nebolo ţiadosti vyhovené.  

 

 



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017  
 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

   Schválený rozpočet na rok 

2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 

Beţné výdavky 259 820 346 550 

Kapitálové výdavky     4 050   46 790 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 263 870 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 393 340 EUR, čo predstavuje  149,07 % čerpanie.  

 

 

 

 

 

3.1 Bežné výdavky  

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

259 820                   346 550,28 133,38 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 259 820 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 346 550 EUR, čo predstavuje 133,38 % čerpanie.  

 

Beţné výdavky boli podľa ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané 

nasledovne: 

 

Funkčná 

klasifikáci

a 

Ekonomická klasifikácia 

Schválen

ý 

rozpočet 

na rok 

2017 

Skutočnos

ť k 

31.12.2017 

% 

čerpani

a 

0111 611 

Tarifný plat,osobný 

plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad 

(zamestnanci ObÚ) 

19450 38 510 197,99 

0111 614 Odmeny (zamestnanci ObÚ) 7710 6 480 84,05 

0111 621 Poistné do VšZP 4603 1 546 33,58 

0111 623 Poistné do ostatných ZP 3700 2 638 71,29 

0111 625 Poistné do Sociálnej poisťovne  15230 10 355 67,99 

0111 631 Cestovné náhrady tuzemské 0 2 106 x 

0111 632 
Energie, poštové a telekomunikačné sluţby, 

komunikačná infraštruktúra 
16010 15 620 97,57 

0111 633 Materiál všeobecný 12860 10 448 81,25 

0111 633 

Materiál - 

interiér.vybavenie,zariadenia,palivá,reprezentačn

é 

8120 8 310 102,34 



0111 634 
Dopravné - palivo,oleje,mazivá,špeciálne 

kvapaliny,servis a údrţba,poistenie,prepravné 
2150 2 357 109,61 

0111 635 
Rutinná a štandardná údrţba (RaŠÚ) - 

výpočtovej techniky,strojov,zariadení,budov 
1480 1 379 93,18 

0111 636 
Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich 

častí 
0 21 x 

0111 637 
Sluţby-školenia,konkurzy a 

súťaţe,inzercia,poplatky a pod. 
6030 7 892 130,88 

0111 637 Sluţby všeobecné 14500 11 628 80,19 

0111 637 Sluţby špeciálne 9500 12 557 132,18 

0111 637 Odmeny a príspevky (poslanci) 780 1 058 135,64 

0111 637 
Odmeny zamestnancov mimopracovného 

pomeru (DoVP) 
3500 1 406 40,17 

0111 637 Sluţby - pokuty a penále 0 4 525 x 

0111 642 Transfery na odstupné a nemocenské dávky 210 0 0,00 

0111 642 
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO - NO 

poskytujúca VPS 
20 1 100 

viac ako 

300% 

0111 642 
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO - na 

členské príspevky 
470 423 89,89 

0111 651 Splácanie úrokov v tuzemsku - banke 3050 590 19,36 

0111 653 
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôţičkou - 

manipulačné poplatky 
230 309 134,28 

0160 621 Poistné do VšZP 0 5 x 

0160 625 Poistné do Sociálnej poisťovne  0 1 x 

0160 632 Telekomunikačné sluţby 0 5 x 

0160 633 Materiál - všeobecný materiál 0 25 x 

0160 633 Materiál - reprezentačné 0 28 x 

      

0160 637 Sluţby - cestovné náhrady 0 160 x 

0160 637 Odmeny a príspevky 0 501 x 

0160 637 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 0 50 x 

0360 637 Špeciálne sluţby 0 650,00 x 

0422 637 Všeobecné sluţby 0 840 x 

0451 633 Materiál - všeobecný materiál 860 567 65,93 

0451 637 Sluţby - všeobecné sluţby 1950 1 088 55,80 

0510 633 
Materiál - prevádzkové stroje, prístroje, 

zariadenia, technika a náradie 
640 0 0,00 

0510 637 
Sluţby - všeobecné sluţby (vývoz TKO, 

odpadových vôd) 
11570 16 778 145,01 

0520 637 Špeciálne sluţby 0 1 920 x 

0560 633 Materiál - všeobecný materiál 0 3 752 x 



0560 634 Prepravné a nájom dopr.postriedkov 0 1 528 x 

0560 635 Rutinná a štandardná údrţba (RaŠÚ)   0 7 468 x 

0560 637 Všeobecné sluţby 0 5 798 x 

0620 611 

Tarifný plat,osobný 

plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad  

(ÚPSVaR) 

85300 110 212 129,21 

0620 614 Odmeny   140 441 315,04 

0620 621 Poistné do VšZP  400 1 175 293,87 

0620 623 Poistné do ostatných ZP   970 5 174 
viac ako 

300% 

0620 625 Poistné do Sociálnej poisťovne   17855 27 702 155,15 

0620 633 
Materiál - pracovné odevy, obuv a pracovné 

pomôcky   
480 1 968 

viac ako 

300% 

0620 637 Sluţby - stravovanie 130 272 209,23 

0620 637 Prídel do SF 690 950 137,69 

0620 637 Sluţby - reprezentačné výdavky  380 28 7,24 

0620 642 
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO - na 

odstupné 
0 435 x 

0620 642 
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO - na 

nemocenské dávky 
360 465 129,30 

0630 637 Špeciálne sluţby 0 1 750 x 

0640 633 Materiál - všeobecný materiál 940 745 79,24 

0640 635 RaŠÚ - budov, objektov alebo ich častí 1290 2 763 214,17 

0640 637 Sluţby - špeciálne sluţby 480 150 31,25 

0810 637 Sluţby - špeciálne sluţby 120 300 250,00 

0810 637 Sluţby - konkurzy a súťaţe 400 0 0,00 

0830 635 Rutinná a štandardná údrţba budov, objektov 0 1 453 x 

0840 637 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 200 0 0,00 

0840 637 Sluţby - všeobecné sluţby 40 40 100,00 

0860 633 Materiál - všeobecný materiál 0 106 x 

0860 637 Sluţby - konkurzy a súťaţe 1010 2 119 209,78 

1040 611 

Tarifný plat,osobný 

plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad 

(opatrovateľka) 

2420 2 554 105,54 

1040 621 Poistné do VšZP (opatrovateľka) 250 255 102,16 

1040 625 Poistné do Sociálnej poisťovne  (opatrovateľka) 632 637 100,79 

1040 637 Prídel do SF 20 23 115,30 

1060 642 

Transfery jednotlivcom a neziskovým PO -  
poskytovanie jednorazového príspevku za  
vytvorenie podmienok pre život v obci  

690 2 412 
viac ako 

300% 

 
Vysvetlivku k funkčnej rozpočtovej klasifikácii: 

0111 - výkonné a zákonodarné orgány 

0160 - všeobecné verejné sluţby (voľby) 

0360 - verejný poriadok a bezpečnosť   

0422 - lesníctvo 

 



0451 - cestná doprava 

 0510 - nakladanie s odpadmi 

0520 - nakladanie s odpadovými vodami 

0560 - ochrana ŢP 

 0620 - rozvoj obcí 

 0630 - zásobovanie vodou 

0640 - verejné osvetlenie 

0810 - rekreačné a športové sluţby 

0830 - vysielacie a vydavateľské sluţby 

0840 - náboţenské a iné spoločenské sluţby 

0860 - rekreácia, kultúra a náboţenstvo i. n. 

1040 - rodina a deti 

 1060 - bývanie 

  

 

3.2 Kapitálové výdavky  

  

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

4 050                   46 790 viac ako 300% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 050 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 46 790 EUR, čo predstavuje  viac ako 300% čerpanie.  

 

Kapitálové výdavky boli podľa ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané 

nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Funkčná 

klasifikácia 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

na rok 

2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

% 

čerpania 
Komentár 

0111 - Obce 
Prípravná a projektová 

dokumentácia 
             990                    250    0 

PD k rekonštrukcii 

kultúrneho domu-príprava 

dokumentácie na ţiadosť o 

príspevok, projektové 

energetické hodnotenie 

0111 - Obce 
Nákup ostatných nehmotných 

aktív 
                 0                                              5 650    x územný plán 

0360 - Verejný 

poriadok a 

bezpečnosť   

Prípravná a projektová 

dokumentácia 
                 0                 850    x 

PD na umiestnenie 

bezpečnostných kamier v 

rekreačnej oblasti Domaša-

Dobrá 

0451 - Cestná 

doprava 

Prípravná a projektová 

dokumentácia 
             210                       0 0 nerealizované v r.2017 



0510 - 

Nakladanie s 

odpadmi 

Nákup nákladných 

vozidiel,ťahačov,prípojných 

vozidiel,prac.strojov,traktorov 

                 0                                 19 350    x 
nákup malé úţitkové 

vozidlo 

0630 - 

Zásobovanie 

vodou 

Prípravná a projektová 

dokumentácia 
             590                 0 0 nerealizované v r.2017 

0640 - Verejné 

osvetlenie 
Rekonštrukcia a modernizácia           1 960                 0 0 nerealizované v r.2017 

0810 - Rekreačné 

a športové sluţby 

Prípravná a projektová 

dokumentácia 
             300                 0 0 nerealizované v r.2017 

0820 - Kultúrne 

sluţby 

Prípravná a projektová 

dokumentácia 
                 0                                   690    x 

PD pre stavbu "Dom kultúry 

v obci Kvakovce, časť 

ELEKTRO" 

0111 - Obce Nákup pozemkov                  0                             20 000    x Dohoda o urovnaní - Štefan 

Straka 

 

 

3.3 Výdavkové finančné operácie  

  

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Schválený rozpočet na 

rok 2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

5 800                   3 780 65,17 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5 800 EUR na splácanie istiny 

z bankových úverov dlhodobých bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 780 EUR, 

čo predstavuje 65,17 %.          

    

 

 

 

         

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 

 
 
Beţné  príjmy spolu 313 562,01  

Beţné výdavky spolu 346 550,28 

Bežný rozpočet - 32 988,27 

Kapitálové  príjmy spolu 73 934,52 

Kapitálové  výdavky spolu 46 790,00 

Kapitálový rozpočet  27 144,52 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 5 843,75 

Vylúčenie z prebytku   5 458,10 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 11 301,855 



Príjmy z finančných operácií 15 081,85 

Výdavky z finančných operácií 3 780,00 

Rozdiel finančných operácií 11 301,85 

PRÍJMY SPOLU   402 578,38 

VÝDAVKY SPOLU 397 120,28 

Hospodárenie obce 5 458,10 

Vylúčenie z prebytku 5 458,10 

Upravené hospodárenie obce 0,00 

             

Schodok rozpočtu v sume 5 843,75 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný podľa § 

10 ods. 9 :  

- z prebytku beţného rozpočtu 5 843,75 EUR.  

 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje o sumu 5 458,10 EUR, a to o: 

a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od obyvateľov obce na základe 

dohôd o poskytnutí príspevku na rekonštrukciu havarijného stavu prístupovej cesty 

podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v sume 5 450 EUR, 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  na výplatu sociálnej dávky v sume  8,10 EUR. 

 

Podľa § 10 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu sú 

finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňaţných fondov a realizujú 

sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

 

 V mesiac máj 2017 postihla obec povodeň. Celkové náklady na odstránenie havarijného 

stavu boli vo výške 18 130,43 EUR. Vzhľadom na uvedené, boli pouţité prostriedky 

z rezervného fondu na úhradu nákladov v sume 15 081,85 EUR. 

 

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017 231,36   

Prírastky - povinný prídel - 1 %                                             1 325,04 

               - ostatné prírastky – doúčtovanie SF za  

                                                staré roky   

                         1 284,27     



Úbytky   - závodné stravovanie                                                   62,10 

               - regeneráciu PS               920,00    

               - pracovný odev a obuv                           840,00  

               - ostatné úbytky                                                285,00   

KZ k 31.12.2017 733,57 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  

 
A K T Í V A  

Názov   KZ  k  31.12.2017 v EUR ZS  k  1.1.2017 v EUR 

Majetok spolu 2 011 709,53 1 945 929,85 

Neobežný majetok spolu 1 911 499,85 1 834 344,64 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok        5 650,00               0,00  
Dlhodobý hmotný majetok 1 808 304,44 1 736 799,23 
Dlhodobý finančný majetok      97 545,41      97 545,41 

Obežný majetok spolu      99 811,46    111 426,60 
z toho :   
Zásoby               0,00                0,00  
Zúčtovanie medzi subjektami VS               0,00                0,00  
Dlhodobé pohľadávky               0,00                0,00  
Krátkodobé pohľadávky       43 620,55      44 538,72 
Finančné účty       56 190,91      66 887,88 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.               0,00                0,00  
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.               0,00                0,00  

Časové rozlíšenie            398,22           158,61 

 

P A S Í V A  

Názov KZ  k  31.12.2017 v EUR ZS  k  1.1.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 011 709,53 1 945 929,85 

Vlastné imanie  1 235 769,80 1 289 739,81 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely                0,00               0,00 
Fondy               0,00               0,00 
Výsledok hospodárenia  1 235 769,80 1 289 739,81 

Záväzky    172 855,53      55 921,84 
z toho :   
Rezervy            600,00           500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS               8,10               0,00 
Dlhodobé záväzky           733,57           231,36 
Krátkodobé záväzky    158 330,09      38 226,71 
Bankové úvery a výpomoci      13 183,77      16 963,77 

Časové rozlíšenie    603 084,20    600 268,20 

 

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 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 101 212,54 88 917,58 12 294,96 

- zamestnancom 12 924,07 12 506,21 417,86 

- poisťovniam  8 401,96 8 401,96  

- daňovému úradu    

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 36 525,09 36 522,09 3 

Záväzky spolu k 31.12.2017 159 063,66 146 347,84 12 715,82 

 

Stav úverov k 31.12.2017  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2017 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2017 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2017 

Rok 
splatnosti 

 

OTP banka Investičný 

úver 

25 291,18  2 604,00 502,87 9 704,81 r. 2020 

OTP banka Investičný 

úver 

5 830,96 1 176,00 95,51 3 478,96 r. 2022 

 

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., môţe na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 

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 31.12.2016:   

- skutočné beţné príjmy obce  283 502,94 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2016 283 502,94 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:   

- zostatok istiny z bankových úverov 13 183,77 

- zostatok istiny z pôţičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017 13 183,77 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  



Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce  

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017 13 183,77 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2017 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2016 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

13 183,77 283 502,94  21,5 % 

 

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

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:   

- skutočné beţné príjmy obce  283 502,94 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2016 283 502,94 

Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 869,09 

- dotácie z MV SR - voľby 731,00 

- účelovo určené peňaţné dary  5 000,00 

- dotácie z ÚPSVaR – podpora nezamestnanosti 92 842,86  

-   

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2016 99 442,95 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016 184 059,99 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 3 780,00 

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002 590,43 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 4 370,43 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2017 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2016 

§ 17 ods.6 písm. b) 

4 370,43 184 059,99 2,37 % 

 

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

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec Kvakovce uznesením č. 211/2016 zo dňa 4. októbra 2016 zriadila neziskovú 

organizáciu DOMAŠA INVEST n.o., ktorej účelom zaloţenia je poskytovanie sluţieb na 

podporu  

 



 

 

regionálneho rozvoja a zamestnanosti, konkrétne sluţby na podporu zamestnanosti 

a vytváranie pracovných miest prostredníctvom vládou schváleného Akčného plánu okresu 

Vranov nad Topľou a realizáciu projektu Národného centra vodných športov, oddychu 

a športovej histórie v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. 

 

V roku 2017 obec poskytla neziskovej organizácii účelovú dotáciu vo výške 1 200 EUR na 

zaplatenie procesov verejného obstarávania a na vedenie účtu v OTP Banke Slovensko a.s.. 

Dotácia bola bol schválená dňa 5. mája 2017 uznesením zastupiteľstva č. 288/2017. 

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách obce Kvakovce k 31.12.2017: 

Prijímateľ dotácie Výška dotácie v EUR Zúčtovanie dotácie v EUR 

DOMAŠA INVEST n.o. 1 200 1 200 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 

zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám : 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 
 

Právnická osoba 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

 

DOMAŠA INVEST n.o. 

 

1 200 

 

1 200 

 

0 

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom : 

 



Obec neuzatvorila v roku 2017 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí : 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 ţiadnu zmluvu s inou obcou.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC : 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 ţiadnu zmluvu s VÚC.  

 

e) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

(stĺ.3-

stĺ.4) 

 -1-  -2-  -3-  -4-  -5- 

MDaV SR 

Dotácia na rok 2017 na úsek stavebného 

poriadku         415,71           415,71          -      

MDaV SR Dotácia na rok 2017 na úsek dopravy           19,31             19,31          -      

MDaV SR Dotácia na rok 2017 na územný plán      2 632,50        2 632,50          -      

MV SR Register adries         322,00           322,00          -      

MV SR 

REGOB-hlásenie pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR         147,51           147,51          -      

MV SR Starostlivosť o ţivotné prostredie           41,77             41,77          -      

MV SR Voľby         773,80           773,80          -      

ÚPSVaR Podpora nezamestnanosti-chránená dielňa      5 349,22        5 349,22          -      

Soc.poisťovň

a Sociálna dávka             8,10                 -         8,10    

ÚPSVaR 

Podpora nezamestnanosti-§ 50j Príspevok na 

podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti       6 300,60        6 300,60          -      

ÚPSVaR 

Podpora nezamestnanosti-§ 54 Cesta z kruhu 

nezamestnanosti     38 176,59       38 176,59          -      

ÚPSVaR 

Podpora nezamestnanosti-§ 54 Cesta na trh 

práce     44 038,98       44 038,98          -      

ÚPSVaR 

Podpora nezamestnanosti-§ 54 Praxou k 

zamestnaniu     19 328,63       19 328,63          -      

ÚPSVaR 

Podpora nezamestnanosti-§ 54 Šanca pre 

mladých         675,04           675,04          -      

M ŢP 

Kapitálový transfer - zvýšenie kapacity 

triedeného zberu komunálnych odpadov v obci 

Kvakovce     18 382,50       18 382,50          -      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2017. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 

5 843,75 EUR. 

 
 

 

V Kvakovciach dňa 18.6.2018 

 

Vypracoval: Seipa s.r.o., Ing. Gergelyová 


