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Záverečný účet Obce  Pribeník  za rok 2018 

 

 
1. Rozpočet obce na rok 2018  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 
Obec v roku 2018 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.  
Obec Pribeník má uzatvorenú zmluvu o vykonanie auditu účtovníctva za rok 2018 audítorom – Ing. Agáta 
Molnárová – licencia audítora č. 357. 
Obec má obsadenú funkciu hlavného kontrolóra – Ing. Olivér Kiss na pracovný úväzok 0,1 od 15.05.2015.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  30.11.2016  uznesením č 59/2016. 
Rozpočet bol zmenený desaťkrát: 

− prvá zmena schválená dňa 27.03.2018 uznesením č. 13/2018 
− druhá zmena schválená dňa 16.07.2018 uznesením č. 33/2018 
− tretia zmena schválená dňa 06.09.2018 uznesením č. 41/2018  
− štvrtá až desiata zmena schválená dňa 07.01.2019 vzatá na vedomie uznesením č. 23/2019   

 
Rozpočet obce k  31.12.2018 v celých € 
 
 
  Schválený 

rozpočet  
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 465 283 665 333 
z toho :   
Bežné príjmy 464 883 

 
512 236 

Kapitálové príjmy       400  153 097 
Finančné príjmy   

   
Výdavky celkom 374 667       643 264 
z toho :   
Bežné výdavky 374 667 431 954 
Kapitálové výdavky  202 487 
Finančné výdavky          8 823 
.   
Prebytok rozpočtu    90 616    22 069 
 



 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €  
 

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

665 333 665 333 100,00 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 665 333 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  665 333  €, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
1) Bežné príjmy  
 
Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

512 236 512 236 100,00 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 512 236 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 512 236  €, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
a)   daňové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 2018 
po poslednej zmene 

Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

264 856   264 856  100,00  

 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 264 856 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané 
prostriedky zo ŠR v sume 264 856 €, čo predstavuje plnenie na  100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 73 156 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 73 156 €, čo predstavuje plnenie na 100 % 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 894  €, dane zo stavieb boli v sume 59 262 €. Za rozpočtový 
rok bolo zinkasovaných 72 181  €, za nedoplatky z minulých rokov 975 €. K 31.12.2018 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 482  €. 
Daň za psa 
Príjmy dane za psa boli v sume 725 €. 
Daň za nevýherné hracie prístroje 
Príjmy dane za nevýherné hracie prístroje boli v sume 0,56 €. 
Daň za ubytovanie 
Príjmy dane za ubytovanie boli v sume 79 €.  
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli v sume 9 797 €. 
Daň za užívanie verejného priestranstva 
Príjmy za úžívanie verejného priestranstva boli v sume 57 €.  
 
b) nedaňové príjmy:  
 
Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

51 426 51 426 100,00 
 
a) Príjmy  z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 51 426  € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 51 426  €, čo je 100 % plnenie. Ide 
o príjem  z prenajatých pozemkov v sume 29 291 €,  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 
19 784  € a dividendy z cenných papierov v sume 2 351 €. 
 
 



b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 29 815 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 29 815 €, čo je 100 % plnenie.  
Tvoria ju príjmy zo správnych poplatkov , ktoré sú v sume  1468 €, príjmy za odber el. energie, príjmy za odber 
vody, príjmy za užívanie domu športu, za miestny  rozhlas, poplatky za stravné lístky a réžia ŠJ v celkovej výške 
15 529 €, príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub  vo výške 494 €, poplatky za stravné 12 324 €.  
 
c) iné nedaňové príjmy:  
 
Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

2 568 2 568 100,00 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 568 €, bol skutočný príjem vo výške 2 568 €, čo je 100 % 
plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. Tvoria ich náhrady 
z poistného plnenia /zúčtovanie zdravotného poistenia a soc. poistenia/ v sume 2 433  €,  a z dobropisov v sume 
135 €.   
 
d) prijaté granty a transfery: 
Z rozpočtovaných grantov a transferov  79 756,24 €, bol skutočný príjem vo výške 79 756,24 € €, čo predstavuje 
100 % plnenie.  
 
P.č. Poskytovateľ  dotácie Suma v  € Účel  
1. ÚPSVaR    1125,48 Stravné pre deti v HN 
2. Krajský školský úrad 57 225,24 Školstvo 
3. Obvodný úrad      332,97 Regob 
4. Obvodný úrad     66,00 Register adries 
6. Obvodný úrad       132,43 CO   
7. ÚPSVaR  § 50J  9 797,40 §50J   
8. ÚPSVaR §54       6 248,29 §54 
9. Obvodný úrad      534,58 Voľby 
10. Okresný úrad        81,00 Životné prostredie  
11. Obvodný úrad       43,59 Cestná doprava 
12. ÚPSVaR      165,76 Prídavok na dieťa 
13. Granty     310,00 Rákóczi hálózat /MŠ/ 
14. ÚPSVaR 1 193,50 AČ 
15. Košický samosprávny kraj    2 500,00 Zemiakový festival 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2) Kapitálové príjmy 
 
Obec Pribeník v roku 2018 mala  kapitálové príjmy z predaja pozemkov  v celkovej výške 123,48 €, príjem z 
predaja obecného domu so súpisným 1, na ulici Dobranskej vo výške 3,00,  z dotácie z MFSR vo výške 13 500 € 
a z Enviromentálneho fondu vo výške 139 471,01 €.  
 
Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej  zmene 
Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

153 097,49 153 097,49 100,00 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov   153 097,49 €, bol skutočný príjem vo výške  153 097,49 €, čo 
predstavuje 100 % plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 123,48 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 123,48 €, čo predstavuje 100, % plnenie. 

 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 152 971,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 152 971,01 EUR, čo predstavuje 
100 % plnenie. 
 
 
 



Prijaté granty a transfery 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií SR   13 500,00 Rekonštrukcia Domu smútku 
Enviromentálny fond 139 471,01 Čistenie rigolov a zberného mociara 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €  
 
Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene  
Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

643 264 643 264 100 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 643 264 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 643 264 EUR, čo 
predstavuje 100 % čerpanie. 

 
1) Bežné výdavky  
 
Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

431 953 431 953 100   
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 431 953 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 431 953 EUR, čo 
predstavuje 100 % čerpanie. 

v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 103 505 103 505 100 
Ekonomická oblasť     3 597     3 597 100 
Rozvoj obce   90 919   90 919 100 
Bývanie a občianska vybavenosť     4 369    4 369 100 
Cestná doprava,nakladanie s odpadmi    19 654  19 654 100 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo    28 741  28 741 100 
Vzdelávanie - predškolská výchova   46 048  46 048 100 
Vzdelávanie - základné vzdelanie   75 052  75 052 100 
Vzdelávanie - školské stravovanie    38 423  38 423         100 
Sociálne zabezpečenie    8 063    8 063 100 
Verejné osvetlenie    5 773    5 773 100 
Transakcie verejného dlhu      7 127    7 127 100 
Voľby                    550      550                100 
Civilná obrana                    132      132                100 
Spolu 431 953       431 953   100 
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 177 738,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 177 738,-  €, čo je 100 % čerpanie. 
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov OcÚ pracujúcich na dohodu, hl. kontrolóra, 
koordinátora AČ, pracovníkov §50, §54 a AČ, ¸pracovníčky knižnice, pracovníka domu smútku,  pracovníkov 
ZŠ, pracovníkov ZŠ pracujúcich na dohodu, pracovníkov MŠ , pracovníčky ŠK, pracovníkov ŠJ a pracovníkov 
pracujúcich na dohodu o vykonaní práce, odmeny poslancom.  
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 94 147,- bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 94,147- €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu 
zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a poistné do zdravotných poisťovní. 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 103 449,-  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 103 449,-  €, čo je 100 % čerpanie. 
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, 
rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 8 377€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume  8 377 €, čo predstavuje  100  
% čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 7 128 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7 128 €, čo predstavuje 100 % 
čerpanie.  



 
 
 
2. Kapitálové výdavky  
 
Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

202 487 202 487 100 
 
Z rozpočtovaných výdavkov kapitálových výdavkov 202 487 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume    
202 487 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. v tom : 
           
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Rozvoj obci  196 207 196 207 100 
Náboženské a iné spoločenské služby      6 280       6 280  100 
 
Spolu 

202 487 202 487 100 

 
a) Ekonomická oblasť – rozvoj obcí 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
-    prípravná a projektová dokumentácia v sume  4 800 €. Jedná sa o nasledovné projekty: Prístavba k domu 
športu, Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník, ul. Ružová. 
 
b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí, náboženské a iné spoločenské služby 
Ide  o nasledovné investičné akcie: 
 
-      oprava odvodňovacích rigolov a zberného močiara  v sume 146 812,- € 
-      prístavba k Domu športu 37 777,- € 
-      rekonštrukcia Múzea v sume 467,- € 
-      rekonštrukcia ZŠ v sume 6 351,- €  
-      výmena plastových okien a dverí na Domu smútku (rekonštrukcia DS) 6 280,- € 
 
 
3. Výdavkové finančné operácie  
 
Schválený rozpočet na rok 2018 

po poslednej zmene 
Skutočnosť k  31.12.2018 % plnenia 

8 811,75 8 823,15 100,13 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií  8 811,75 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume      
8 823,15 €, čo predstavuje 100,13 % čerpanie. Banke boli poukázané transakcie verejného dlhu v sume 8 823,- 
€. 
  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 
  

Hospodárenie obce  

  

Skutočnosť k  31.12.2018 v EUR 

 

Bežné  príjmy spolu 512 235,99 

z toho : bežné príjmy obce  512 235,99 

             bežné príjmy RO             0,00 



Bežné výdavky spolu 431 953,36 

z toho : bežné výdavky  obce  431 953,36 

             bežné výdavky  RO            0,00 

Bežný rozpočet 80 282,63 

Kapitálové  príjmy spolu 153 097,49 

z toho : kapitálové  príjmy obce   153 097,49 

             kapitálové  príjmy RO               0,00 

Kapitálové  výdavky spolu    202 487,12 

z toho : kapitálové  výdavky  obce     202 487,12 

             kapitálové  výdavky  RO                 0,00 

Kapitálový rozpočet       - 49 389,63 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu        30 893,00 

Vylúčenie z prebytku                   0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu         30 893,00 

Výdavkové finančné operácie             8 823,15 

Rozdiel finančných operácií             8 823,15 

PRÍJMY SPOLU           665 333,48 

VÝDAVKY SPOLU         643 263,63 

Hospodárenie obce           22 069,85 

Vylúčenie z prebytku           8 755,13 

Upravené hospodárenie obce         13 314 ,72 

 
Prebytok rozpočtu v sume  13 314 ,72  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, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume 13 314 ,72     EUR  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 13 314 ,72     
EUR. 



 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 
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     117 767,45 

 

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok       71 857,74 

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

z podnikateľskej činnosti po zdanení              

              0,00 

- z finančných operácií 

 

 

               0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy         

- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie istiny      

                0,00    

- krytie schodku rozpočtu  

- ostatné úbytky                  0,00 

KZ k 31.12.2018      189 625,14 

 

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 Suma v € 

ZS k 1.1.2018 2 189,65 

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                    1 635,71 

- povinný prídel -        %                        

- ostatné prírastky         0,00 

Úbytky   - závodné stravovanie                      1 213,30 

 

- regeneráciu PS, dopravu                         0,00 

- dopravné                                      0,00 

- ostatné úbytky                                                     71,66 

KZ k 31.12.2018      2 540,40 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..          
O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na 
použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

 



Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 1 175,00       

Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu  

  710,00      

Úbytky - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

      

KZ k 31.12.2018 1 885,00       

  

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Majetok spolu 2 370 983  2 515 696 

Neobežný majetok spolu 2 152 766 2 272 868 

z toho :        

Dlhodobý nehmotný majetok      17 011       16 483 

Dlhodobý hmotný majetok   1 940 641   2 061 294 

Dlhodobý finančný majetok       195 114      195  091 

Obežný majetok spolu        216 877      241 506 

z toho :   

Zásoby                  79                87 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky               14 183         18 143 

Finančné účty               202 615       223 276 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie                    1 340                      1 323 

 

 

 

 



P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 370 983  2 515 696 

Vlastné imanie  1 735 586 1 772 687 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 735 586 1 772 687 

Záväzky     198 340    197 015 

z toho :   

Rezervy              550            550 

Zúčtovanie medzi subjektami VS                 7 220 

Dlhodobé záväzky         186 297       177 037 

Krátkodobé záväzky           11 492         12 208 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie           437 057        545 994 

 

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 

z toho v  lehote splatnosti  z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:        

- dodávateľom 4 207,75  4 207,75    

- zamestnancom       

- poisťovniam        

- daňovému úradu       

- štátnemu rozpočtu       

- bankám       

- štátnym fondom       

- ostatné záväzky        

Záväzky spolu k 31.12.2018 4 207,75   4 207,75    



 

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 

  

ŠFRB Výstavby 
obecnej bytovky 

  278 828,92  8 823,15  7 127,49 174 497,04  r. 2034 

  

Na základe zmluvy č. 811/3117/2002 bola poskytnutá podpora zo ŠFRB vo výške 278 828,92 € , ktorej zostatok 
k 31.12.2018 je 174 497,04 €.  Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 2034. Splátky úveru a splátky úrokov sú 
mesačné.  
 

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2017:  

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 ………………. 493 546,43  EUR 

Spolu ………………….  493 546,43 EUR  

- z toho 60 % ……...  296 127,85 EUR 

- z toho 25 %  .........   123 386,60 EUR 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018: 

- zostatok istiny z bankových úverov  ........... EUR 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  174 497,04  EUR 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí ........... EUR 

- zostatok istiny ............... EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce 174 497,04 EUR 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   

- z úverov zo ŠFRB 174 497,04 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB     0,00EUR 

 

Zostatok istiny k  31.12.2018 Skutočné bežné príjmy k  
31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. a) 

0,00  493 546,43  0 % 



 

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

 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2018 

Skutočné bežné príjmy k 
 31.12.2017 

§ 17 ods.6 písm. b) 

15 950,64  493 546,43   3,23 % 

 

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

 

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

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým 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. 1 S zo dňa 3. 4. 2006 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 

 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Športový klub tenisu – bežné výdavky    600,00 €      600,00 € 0 

Dobrý pastier n.o. - letný detský tábor 2 093,05 €   2 093,05 € 0 

 
 
 

10. Údaje  o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nepodniká. 
 
 

11.  Finančné usporiadanie vzťahov voči 
 
a. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
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 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 štátnemu rozpočtu  
 
Poskytovateľ  
 
 
 
- 1 - 

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

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
finančných prostriedkov  

 
- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

OÚ- odbor 

Školstva 

Košice 

Bežné výdavky -školstvo 57 124,00 57 124,00      0,00 

Zo ŠR  - Obvod. 

úrad  

Bežné výdavky – evidencia 

obyv., regob 

          332,97      332,97       0,00 

Zo ŠR -  

Obvod. úrad 

Bežné výdavky – register adries            66,00       66,00       0,00 

ÚPSVaR Stravné pre deti v HN          1 010,92      977,24      33,68 

ÚPSVaR Školské potreby pre deti v HN              215,80              215,80        0,00  
Zo ŠR -  

Obvod. úrad 

Bežné výdavky - mzdy  CO              132,43          132,43        0,00 

ÚPSVaR Bežné výdavky § 50J             9 797,40      9 797,40         0,00 

ÚPSVaR Bežné výdavky §54             6 248,29      6 248,29         0,00 

Obvodný úrad Voľby                534,58         534,58         0,00 

Okresný úrad 

Životné 

prostredie 

Bežné výdavky                81,00             81,00         0,00 

Obvod. Úrad 

Cestná doprava 

Bežné výdavky               43,59             43,59          0,00 

ÚPSVaR Prídavok na dieťa               165,76            165,76          0,00 

ÚPSVaR Bežné výdavky AČ               1 193,50         1 193,50           0,00 

 
Nevyčerpané prostriedky za stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške 33,68 € boli vrátené ÚPSVaR. 
 
c. 
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec uzatvorila v roku 2018  zmluvu z Enviromentálnym fondom na poskytnutie dotácie na projekt „Pribeník – 
oprava odvodňovacích rigolov a zberného močiara dažďových vôd.“ Dotácia bola poskytnutá v sume 139 471,01 
€ na základe zúčtovania a to predložením skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu.  
 
d. 
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2018 finančné prostriedky od inej obce. 
 
 
 
 



e. 
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec prijala v roku 2018 finančné prostriedky od VÚC vo výške  2 500,00 €, ktoré boli použité na usporiadanie 
Zemiakového festivalu. Uvedené finančné prostriedky boli zúčtované. 
 

 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Obec nemá vypracovaný programový rozpočet. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Vypracovala:                                                                 Predkladá:  
Mgr. Gabriela Molnárová                                               Ing. Ernest Fedor, starosta obce                               
 
 
 
 
 
 
V Pribeníku, dňa  09.05.2019 
 
 
 
 
 
 


