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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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. 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 8. decembra 2017 uznesením č.
105/2017/9b.
V priebehu roka bol rozpočet viackrát upravovaný:
- prvá zmena, rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 20.062018 uznesením č. 47/2018/10,
- druhá zmena, rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 30.11.2018 uznesením č. 87/2018/6,
- tretia zmena, rozpočtové opatrenie č.3/2018 zo dňa 30.12.2018, starosta obce
Rozpočet obce k 31.12.2018

887 570

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 325 496

860 570
0
0
27 000
887 570

978 649
169 328
150 519
27 000
1 325 496

383 947
44 995
46 628
412 000
475 570

468 896
392 724
44 100
419 776
905 720

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 subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
1 298 496

Skutočnosť k 31.12.2018
1 318 533,63

% plnenia
101,54

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 298496 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 318 533,63
EUR, čo predstavuje plnenie na 101,54 % . Výrazné rozdiely medzi
plánovanými príjmami a skutočnosťou neboli. Neboli naplnené očakávané príjmy za likvidáciu
a odvoz tuhého komunálneho odpadu, kde skutočné plnenie bolo na 91 %. Pri poplatkoch a pri
príjmov z prenájmu boli zasa skutočné príjmy vyššie ako sme predpokladali.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
978 649

Skutočnosť k 31.12.2018
977 004,86

% plnenia
99,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 978 649 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
977 004,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,83 %.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
572 431

Skutočnosť k 31.12.2018
571 296,06

% plnenia
99,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Príjem z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol rozpočtovaný vo výške
522 301 €, skutočnosť 522 929,48 €, plnenie na 100,12 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29 630 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 29 533,47 EUR, čo
je plnenie na 99,67 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16 252,85 EUR, dane zo stavieb
boli vo výške 13 165,271 € a dane z bytov boli vo výške 115,35 EUR. K 31.12.2018 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 501,51, za rok 2018 je to pohľadávka vo
výške 147,96 a 353,55 € za predchádzajúce obdobia.
Daň za psa - príjmy v roku 2018 vo výške 655,00 €.
Obec eviduje k 31.12.2018 nedoplatky na dani za psov vo výške 267,12 EUR, z toho nedoplatok
za rok 2018 je vo výške 35,00 € a ostatné pohľadávky sú za predchádzajúce obdobia.
Daň za užívanie verejného priestranstva 306 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 17 852,11 EUR.
Obec eviduje k 31.12.2018 pohľadávky na poplatkoch za vývoz TKO vo výške 7 612,52 € ,
z toho za rok 2018 je to 1 773,58 € a za predchádzajúce obdobia je to 5 838,94€.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
62 612

Skutočnosť k 31.12.2018
63 378,83

% plnenia
101,22

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 52 827 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 53 344,26 EUR, čo
je plnenie na 100,98 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 566,14
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 34 011,36 €.
V týchto príjmoch je aj nájom za byty v polyfunkčnom dome vo výške 9 864,89 €. Tieto príjmy
boli použité na splátku úrokov a úveru poskytnutého zo ŠFRB.
Ďalšiu dosť významnú položku tvoria príjmy z prenájmu strojových zariadení a nákladných
motorových vozidiel vo výške 17 766,76 €, na základe vnútornej smernice č. 2/2016
o používaní a prenájme strojových zariadení a cestných motorových vozidiel vo vlastníctve Obce
Torysa.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9 785 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10 034,57 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
1 899

Skutočnosť k 31.12.2018
1 896

% plnenia
99,84

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 899 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 896
EUR. Medzi významné príjmy v tejto položke je príjem z odvodu – zúčtovanie zdravotného
poistenia vo výške 988,22 €. Ďalšie príjmy vo výške 556,57 € sú v rámci združenia okolitých
obcí pre separovaný zber. Sú to príjmy z členských príspevkov obcí.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 341 702 EUR bol skutočný príjem vo výške 340 453,97
EUR, čo predstavuje plnenie na 99 63 %.
Okrem dotácii zo štátneho rozpočtu nám bol poskytnutý grant z PSK k projektu Toryský kantár
– Furmanské preteky vo výške 1 700 € a dotácia vo výške 2 913 € od poskytovateľa
Dobrovoľná požiarna ochrana SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
Dobrovoľného hasičského zboru obce.
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Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018

Poskytovateľ dotácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma v EUR
3 580,68

Okresný úrad Prešov, oddelenie
všeobecnej vnútornej správy
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

556,38

Okresný úrad Prešov, odbor školstva

962,80

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

494,52
40 437,49

Implementačná agentúra Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR

30 778,22

Okresný úrad Prešov, odbor školstva

4 570

Okresný úrad Prešov, odbor školstva

238 646

Okresný úrad Prešov, odbor školstva

2 150

Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy

10 080
53
2 400
538,62

Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie

32,96

451,52

38,62
45,35
24,81

Účel
Dotácia na stravu pre deti
v hmotnej núdzi
Dotácia na komunálne voľby
Dotácia na osobitného príjemcu
sociálnych dávok
Dotácia na školské potreby pre
deti v hmotnej núdzi
Dotácia na dobrovoľnícku činnosť
Dotácia na verejnoprospešné
práce (dohoda § 51, § 50j, § 54)
Dotácia na terénneho sociálneho
pracovníka a terénneho
pracovníka
Dotácia na výchovu a vzdelávanie
pre materské školy 5 ročné deti
Dotácia na prenesený výkon normatív
Dotácia na žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na učebnice
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra obyvat.
Dotácia na úseku ochrany
ovzdušia
Dotácia na úseku ochrany pred
povodňami
Dotácia na úseku štátnej vodnej
správy
Dotácia na úseku ochrany prírody

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
169 328

Skutočnosť k 31.12.2018
174 328,77

102,95

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 169 328 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
174 328,77 EUR. Zvýšenie bolo z dôvodu poskytnutej dotácie z Ministerstva vnútra vo výške
5 000 EUR na kamerový systém, ktoré nám boli pripísané na účet koncom novembra 2018, ale
použitie prostriedkov bude až v roku 2019.
V roku 2018 nám bola poskytnutá dotácia na rekonštrukcie miestnej komunikácie Markovec vo
výške 8 000 € a na rekonštrukciu miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite
v obci Torysa vo výške 7 000 €. V rámci projektu „Zvýšenie ochrany pred požiarmi v obci
Torysa nám bola poskytnutá dotácia od Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000 €. Pri realizácii
športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej tribúny nám bola
poskytnutá dotácia vo výške 10 000 € od Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu
tribúny na futbalovom ihrisku v obci Torysa. Na „rekonštrukciu priestorov areálu, a zvýšenie
kapacity MŠ v obci Torysa“ nám bol v roku 2018 poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo
výške 114 328,77 € z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Prehľad o poskytnutých dotáciách:
Poskytovateľ dotácie
Výška dotácie v €
Ministerstvo
pôdohospodárstva
114 328,77
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo vnútra SR

5 000

Ministerstvo vnútra SR

30 000

Slovenský futbalový zväz

10 000

Ministerstvo financií SR

8 000

Ministerstvo vnútra SR

7 000

Účel poskytnutej dotácie
Rekonštrukcia
priestorov
areálu a zvýšenie kapacity MŠ
Vybudovanie
kamerového
a bezpečnostného
systému
v obci Torysa
Zvýšenie
ochrany
pred
požiarmi
Rekonštrukcia
futbalovej
tribúny
Rekonštrukcia
miestnej
komunikácie
Rekonštrukcia
MK
v marginalizovanej rómskej
komunite

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
150 519

Skutočnosť k 31.12.2018
167 200

% plnenia
111,08

Finančné operácie boli vo výške 167 200 €.
Tento príjem pozostáva k prostriedkoch
z predchádzajúceho obdobia na kamerový systém vo výške 10 000 € a 1 083 € z projektu
„Rozšírenie kapacity MŠ“. Do finančných operácií boli zahrnuté aj finančné prostriedky v rámci
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združenia obcí pre separovaný zber vo výške 8 500 €. Prevod z peňažného fondu rezerv bol vo
výške 30 817 a prijatá finančná zábezpeka vo výške 16 800 €.
Obec v roku 2018 čerpala úver vo výške 100 000 €, ktoré sme použili na rekonštrukciu miestnej
komunikácie a na splátku za odkúpenie Polyfunkčného domu.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
27 000

Skutočnosť k 31.12.2018
83 738,39

% plnenia

Z rozpočtovaných bežných príjmov 27 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
83 738,39 €. V týchto bežných skutočných príjmoch rozpočtovej organizácii sú príjmy školskej
jedálne vo výške 36 049,73 €, príjmy z prenajatých budov, refundácia z úradu práce, vrátka
zdravotného poistenia a iné.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Názov
Základná škola
Materská škola
Centrum voľného času +školský klub detí
Školská jedáleň
Refundácia z ÚPSVaR
Príjmy za stravné
Školská jedáleň – neodvedená réžia
Spolu:

Suma v €
599,09
2 788,60
1 153,55
27 611,66
8 380,20
36 049,73
7 155,57
83 738,39

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018

Skutočnosť k 31.12.2018

905 720

900 580,28

%
čerpania
99,43

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 905 720 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo
výške 900 580,28 EUR.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
468 896

Skutočnosť k 31.12.2018
466 418,52

% čerpania
99,47

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 468 896 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
466 418,52 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 185 712 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 185 342,09
EUR, čo je čerpanie na 99,80 % . Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu,
terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov zamestnaných v rámci projektu cez Úrad práce
a osobitný príjemca sociálnych dávok.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 68 356 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 66 703,68 EUR,
čo je čerpanie na 97,58 % .
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 183 903 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 185 090,23 EUR,
čo je čerpanie na 100,65 %. Medzi tovary a služby patria poplatky za energie, materiál, cestovné
náhrady, štandardná údržba budov, verejného osvetlenia a rozhlasu, poistné budov a motorových
vozidiel a iné.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 17 158 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 15 494,86 €, čo
predstavuje čerpanie na 90,31 %.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 13 767 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 13 787,66 EUR.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
392 724

Skutočnosť k 31.12.2018
390 081,70

% čerpania
99,33

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 390 081,70 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 390 081,70 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) rekonštrukcia miestnych komunikácií a to Markovej a miestna komunikácia
v marginalizovanej rómskej komunite v obci Torysa, kde bolo spolu preinvestovaných
23 939,16 €, z toho nám bola poskytnutá dotácia na obidva projekty vo výške 15 000 €.
Ďalej to bola aj rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti obce Dzedzina, kde v roku
2018 sme za vykonané práce uhradili 32 080 € z úveru,
b) rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu, kde bolo preinvestovaných 30 764 €,
c) rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku, celkové výdavky 53 441,84 €, z toho
dotácia vo výške 30 000 €,
d) rekonštrukcia a modernizácia priestorov materskej školy, celkové výdavky v roku 2018
boli na tento projekt vo výške 120 346,07 €, z toho dotácia bola vo výške 114 328,77 €.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2018
44 100

Skutočnosť k 31.12.2018
44 080,06

% čerpania
99,95

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 44 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 44 080,06 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,95 % .
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Transakcie verejného dlhu
Z rozpočtovaných 44 100 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov z Prima banky bolo
skutočne čerpané 36 660 € a na splátku úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 7 420,06 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
419 776

Skutočnosť k 31.12.2018
471 101,53

% čerpania
112,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 419 776,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 471 101,53 EUR, čo predstavuje čerpanie na 112,23 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou
Názov
Základná škola
Materská škola
Centrum voľného času +školský klub detí
Školská jedáleň
Spolu:

Suma v €
262 712,20
84 900,36
16 857,41
106 631,56
471 101,53
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Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2018
x

Skutočnosť k 31.12.2018
x

% čerpania

Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Torysa v roku 2018 nemala
žiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok 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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
ZOSTATOK NEPREVEDENÝCH PRÍJMOV
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 008 971,67
977 004,86
31 966,81
891 128,87
466 418,52
424 710,35
117 842,80
174 328,77
174 328,77
x
390 081,70
390 081,70
x
- 215 752,93
- 97 910,13
21 800,00
- 76 110,13
167 200,00
44 080,06

123 119,94
1 350 500,44
X

1 325 290,63
25 209,81
21 800,00
3 409,81
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Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR+KR
Finančné operácie
Zostatok
neprevedených
príjmov
Spolu BR+KR+FO

Príjmy v € za r.
Výdavky v € za r.
Hospodárenie obce
2018
2018
v roku 2018
1 008 971,67
891 928,87
117 842,80
174 328,77
390 081,70
- 215 752,93
1 183 300,44
1 281 210,57
- 97 910,13
167 200,00
44 080,06
123 119,94

1 350 500,44

21 800,00

- 21 800,00

1 347 090,63

3 409,27

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
PS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, jubileá
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
788,26
1 979,63
2 483,00
x
284,89
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

Bežné účtovné obdobie
KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

3 818 556,33

Bezprostredne
predchádzajúce obdobie
ZS k 01.01.2018 v EUR
3 749 926,15

Neobežný majetok spolu

3 224 996,73

3 096 477,58

x

1 493

Dlhodobý hmotný majetok

3 218 357,73

3 088 345,58

Dlhodobý finančný majetok

6 639

6 639

592 880,68

652 752,88

1 780,57

1 711,51

Zúčtovanie medzi subjektami VS

520 852,45

549 500,90

Krátkodobé pohľadávky

26 520,16

33 933,67

Finančné účty

43 727,50

67 606,80

678,92

695,69

Bežné účtovné obdobie
KZ k 31.12.2018 v EUR
3 818 556,33

Bezprostredne
predchádzajúce obdobie
ZS k 01.01.2018v EUR
3 749 926,15

971 989,14

973 049,33

Výsledok hospodárenia

971 989,18

973 049,33

Záväzky

778 712,69

714 215,47

1 560

1 560

Zúčtovanie medzi subjektami VS

11 647,42

25 600,34

Dlhodobé záväzky

251 238,57

259 162,00

Krátkodobé záväzky

194 875,58

171 842,01

Bankové úvery a výpomoci

319 391,12

256 051,12

2 067 854,46

2 062 661,35

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy

Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

319 391,12
165 961,05
14 592,87
1 784,03
245 969,36

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. 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. 4/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Dobrovoľný hasičský zbor Torysa
- bežné výdavky (pohonné hmoty pre
požiarne vozidlo, materiál, reprezentačné
výdavky
Združenie amaterského športu Torysa
- bežné výdavky (cestovné výdavky, materiál,
poplatky banke, reprezentačné výdavky,
poplatky pre Slovenský futbalový zväz
Stolnotenisový klub Torysa
- bežné výdavky (cestovné výdavky, materiál)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 250 EUR

1 250 EUR

0

3 750,00

3 750,00

0

350,00

350,00

0

-4-

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.4/2005
o dotáciách.
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9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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 usporiadané svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadané 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
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
Rozdiel - vrátenie
Základná škola s mater.
školou – originál. kompet.
Vlastné príjmy školy

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

134 877,00

134 844,54

32,46

83 738,39

83 738,39

x

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ( zo ŠR)
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia

Rozdiel - vrátenie

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

238 646,00

238 646,00

x

53,00

53,00

x

Základná škola s materskou
školou – dotácia na 5 ročné deti
Základná škola s materskou
školou – dotácia na sociálne
znevýhodnené prostredie

4 570,00

4 570,00

2 150,00

2 150,00

x

Základná škola s materskou
školou – dotácia na vzdelávacie
poukazy

2 400,00

2 400,00

x

Základná škola s materskou
školou – dotácia na asistenta
učiteľa

10 080,00

10 080,00

x

Základná škola s mater.
školou – prenesený výkon
Základná škola s mater.
školou – dotácia na učebnice

x
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Okresný úrad , odbor školstva

Bežné výdavky

257 899,00

Úrad práce

Bežné výdavky

Implementačná agentúra
MPSVaR
Okresný úrad,
odbor životného prostredia
Okresný úrad,
odbor všeobecnej vnútornej
správy
Ministerstvo vnútra SR

-1-

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR

c)

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

257 899,00

x

44 964,21

44 964,21

x

Bežné výdavky

30 778,22

30 778,22

x

Bežné výdavky

141,74

141,74

x

Bežné výdavky –
komunálne voľby

556,38

556,38

x

Bežné výdavky register obyvateľstva,
register adries
Kapitálové výdavky –
kamerový systém
Kapitálové výdavky –
zvýšenie ochrany pred
požiarmi
Rekonštrukcia
priestorov areálu,
a zvýšenie kapacity MŠ
v obci Torysa
Rekonštrukcia miestnej
komunikácie
Rekonštrukcia MK
v marginalizovanej
rómskej komunite

538,62

538,62

x

5 000,00

x

5 000,00

30 000,00

30 000,00

x

114 328,77

1114 328,77

x

8 000,00

8 000,00

x

7 000,00

7 000,00

x

Dotácia na kamerový systém vo výške 5 000 € bude čerpaná v roku 2019, v zmysle zmluvy
o poskytnutí dotácie do 31. decembra 2019.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

-3-

-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

x
Vypracovala: Terézia Sabolová

Predkladá: Ing. Jozef Stedina
starosta obce

V Toryse dňa 28.05.2019
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