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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce Turňa na Bodovou bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.03.2018 na 19.
zasadnutí OZ uznesením č. 225.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena vykonaná dňa 29.3.2018 rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle preambuly
rozpočtu na rok 2018,
- druhá zmena vykonaná dňa 15.5.2018 rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle preambuly
rozpočtu na rok 2018.,
- tretia zmena bola vykonaná dňa 05.06.2018 rozpočtovými opatreniami č. 3 a č. 4 a v zmysle
preambuly rozpočtu na rok 2018,
- štvrtá zmena bola vykonaná dňa 25.07.2018 rozpočtovými opatreniami č. 5 a č. 6 v zmysle
preambuly rozpočtu na rok 2018.
- piata zmena bola bol vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7 a schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 13.08.2018 na 23. zasadnutí OZ uznesením č. 254/2018.
- šiesta zmena bola vykonaná ku dňu 31.08.2018 rozpočtovými opatreniami č. 8 až č. 11 v
zmysle Vnútorného predpisu č. 1/2018 a preambuly rozpočtu na rok 2018,
- siedma zmena bola vykonaná za mesiac september 2018 rozpočtovými opatreniami č 12 a č.
13 v zmysle preambuly rozpočtu na rok 2018.
- ôsma zmena bola vykonaná za mesiac október 2018 rozpočtovými opatreniami č. 14 a č. 15 v
zmysle Vnútorného predpisu č. 1/2018 a preambuly rozpočtu na rok 2018,
- deviata zmena bola vykonaná za mesiac november 2018 rozpočtovými opatreniami č. 16 až č.
18 v zmysle Vnútorného predpisu č. 1/2018 preambuly rozpočtu na rok 2018,
- desiata zmena bola vykonaná za mesiac december 2018 rozpočtovými opatreniami č. 19 až č.
21 v zmysle Vnútorného predpisu č. 1/2018 preambuly rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :

Schválený
rozpočet
3 433 776
2 649 669
559 793
214 191
10 123
3 433 776

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
3 989 245
2 633 068
1 008 371
337 683
10 123
3 940 736
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné výdavky RO s právnou
subjektivitou
Kapitálové výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 367 239
842 765
45 445
1 178 327
0
0

1 377 943
1 366 076
45 445
1 151 272
0
48 508

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
3 989 245

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 803 790,03

70

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 989 245,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 2 808 216,33 EUR, čo predstavuje 70 % plnenie.

• Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
2 633 068

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

2 534 015,50

96

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 633 068,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
2 534 015,50 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 144 010

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 121 218,27

98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 049 910,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 049 908,13 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28 824,142 EUR, čo
predstavuje plnenie na 91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 946,45 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 11 949,50 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 928,19 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 27 907,78 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 916,36
EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12 454,36 EUR.
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Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 049,00 €, čo je 79 %
plnenie a pozostáva z príjmu za rok 2018 a z nedoplatkov za predchádzajúce obdobie.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 788,18 €. Táto čiastka pozostáva
z pohľadávky za rok 2018 vo výške 362,00 € a pohľadávky za predchádzajúce obdobia vo výške
426,18 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 415,00 €, čo je 104 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 59 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 39 477,20 €, čo je 67
% plnenie. Za rozpočtový rok (2018) bolo uhradených 29 027,42 €. Nedoplatky z minulých rokov
a to za roky 2005 až 2017 boli vymožené vo výške 10 712,83 €.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad za prechádzajúce obdobia a rok 2018 spolu vo výške 219 242,94 €.
Táto čiastka pozostáva z pohľadávky za rok 2018 vo výške 26 650,13 € a pohľadávky za
predchádzajúce obdobia vo výške 192 592,81 €.
Daň z ubytovania
Z rozpočtovaných 500,00 € k 31.12.2018 bolo prijatých k 31.12.2018 544,80 €, čo predstavuje
109 % plnenie. Plnenie sa odvíja od skutočného počtu ubytovaných v sledovanom období.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
94 544

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

86 189,51

91

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 44 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 43 653,03 €, čo je 99
% plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjmy z prenájmu nasledovne:
- prenájom nebytových priestory na účely podnikania
15 928,85 €
- prenájom za umiestnenie vysielateľského zariadenia
2 323,56 €
- prenájom ústredne TKR
0,00 €
- prenájom bytov súp. č. 701 - 703, súp. č. 690 a 690
22 582,71 €
- prenájom pozemkov
2 817,91 €
Administratívne a iné poplatky
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 130,00 €, čo je 83 %
plnenie. Časť príjmov tvoria príjmy ako sú administratívne poplatky za overovanie, matričné
úkony, stavebné konania, vydávanie rôznych potvrdení.)
Poplatky a platby z predaja služieb
• Z rozpočtovaných 23 540,00 € spolu (za vodné a stočné, elektrickú energiu a kúrenie,
kopírovacie práce, rozhlas, materskú školu, cintorínsky poplatok, režijné náklady
telocvične..., atď.). bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 19 377,09 €, čo je 82 %
plnenie.
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•
•

Z rozpočtovaných 500,00 € za znečistenie ovzdušia bol skutočný príjem vo výške 519,68
€, čo je 104 % plnenie.
Z rozpočtovaných 50,00 € úrokov z vkladov, bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
2,11 €, čo je 4 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
13 440

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

10 835,65

81

Z rozpočtovaných iných nedaňových prímov 13 440,00 € bol k 31.12.2018 skutočný príjem
[na výťažkoch z lotérií (499,69 €), dobropisov (2 724,60 €), spolufinancovania SPOU1 vrátane
úhrady nedoplatku za predchádzajúce obdobie (2 865,00 €), z vratiek 4 746,36 €] spolu 10 835,65
€, čo predstavuje 81 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 394 514,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
1 326 607,22 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR,
Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR,
Bratislava
Okresný úrad Košice, odbor
školstva
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice – okolie
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice – okolie
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice – okolie
Okresný úrad Košice – okolie
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice – okolie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
1

Suma v €

Účel
na prenesený výkon štátnej správy – na
6 210,45 úseku stavebného poriadku

241,70

1 026 198,50
6 912,99
294,00
26 300,00

na prenesený výkon štátnej správy – na
úseku špecializovaného stavebného
úradu pre miestne a účelové
komunikácie (doprava)
školstvo - normatívny a nenormatívny
príspevok pre
základné školy a materskú školu
na prenesený výkon štátnej správy na
úseku matriky
na prenesený výkon štátnej správy – na
úseku starostlivosti o životné
prostredie
na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi

na školské potreby pre deti v hmotnej
núdzi
osobitný príjemca – dávka v hmotnej
4 276,70
núdzi
2 072,44 dotácia na „Voľby VÚC“
osobitný príjemca - rodinné prídavky
7 484,54
4 830,60

na prenesený výkon štátnej správy na
1 184,04 úseku hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov
na prenesený výkon štátnej správy na
182,80
úseku registra adries

SPOU – spoločný obecný úrad
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Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice – okolie

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum
Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Od fyzických osôb
SPOLU:

82,77 na vojnové hroby
na podporu vytvorenia pracovného
miesta pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie u verejných
zamestnávateľov
111 024,94
- podľa §54 ods.1 písm. a) zák. č.
5/2004 Z. z. „Šanca na zamestnanie“
- podľa §50 j zák. č.5/2004 Z. z.
- podľa § 54+ zák. č. 5/2004 Z. z.
na projekt „Terénna práca a terénna
50 794,59 sociálna práca v obciach
s prítomnosťou MRK“
na projekt „Zriadenie miestnej
52 537,80 občianskej hliadky v obci Turňa nad
Bodvou“
na národný projekt „Škola otvorená
19 478,86
všetkým“
na zabezpečenie materiálno5 000,00
technického vybavenie DHZO
1 500,00 bez určenia účelu
1 326 607,72

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

• Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 008 371

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

128 608,00

13

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 008 371,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 128 608,00 EUR, čo predstavuje 13 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 46 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 425,00 EUR, čo je 7
% plnenie.
Jedná sa o príjem za predaj :
- budovy (splátka rodinného domu súp. č. 168)
210,00 €
- bytov (splátky bytov súp. č. 338,339,291,292...) spolu
315,00 €
- pozemkov
2 900,00 €
Neplnenie príjmov predstavujú splátky za kúpu bytov v bytových domoch súp. č. 338, 339, 291,
292, 625 najmä poberateľmi sociálnych dávok.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 961 871,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 125 183,00 EUR,
čo predstavuje 13 % plnenie.
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad
Košice

Suma v EUR
5 000,00

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad
Košice

13 188,00

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad
Košice
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad
Košice
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad
Košice
SPOLU:

50 000,00
28 500,00
28 495,00

Účel
Vybudovanie
kamerového
systému v obci Turňa nad Bodvou
- II. etapa
Vybudovanie varovného systému
a rekonštrukcia
obecného
rozhlasu v obci Turňa nad Bodvou
Rekonštrukcia budovy obecného
úradu v Turni nad Bodvou
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
v obci Turni nad Bodvou
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v obci Turni nad Bodvou

125 183,00

• Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
337 683

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

141 166,53

42

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 337 683,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 141 166,53 EUR, čo predstavuje 42 % plnenie.
Súčasťou prijatého rozpočtu na rok 2018 bolo schválené aj použitie rezervného fondu a fondu
rozvoja bývania v sume 301 375 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 103 299,09 EUR.
V roku 2018 boli použité:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR
- na úseku školstva (normatívne a nenormatívne fin. prostriedky) v sume 22 331,86 EUR
- na rekonštrukciu materskej školy
v sume 7 496,36 EUR
- na vybudovanie kamerového systému – 1. etapa
v sume
539,22 EUR
b) prostriedky rezervného fondu nasledovne:
- na splátku investičného úveru
- na „Zriadenie stanovíšť ku kontajnerom“
- na vybudovanie stavby „Komunitné centrum“
- na rekonštrukciu miestnych komunikácií

v sume
v sume
v sume
v sume

13 884,00 EUR,
3 060,00 EUR,
5 238,00 EUR,
81 117,09 EUR,

c) prijatá finančná zábezpeka

v sume

7 500,00 EUR

• Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
10 123

Skutočnosť k 31.12.2018
4 426,30

% plnenia
44
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Z rozpočtovaných bežných príjmov10 123,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
4 426,30 EUR, čo predstavuje 44 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
v sume 3 328,38 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
v sume 1 097,92 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
3 940 736

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

2 493 539,60

63

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 940 736,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 2 493 539,60 EUR, čo predstavuje 63 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 337 943

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 172 385,48

85

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 337 943,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 172 385,48 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 486 694,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
461 279,73 EUR, čo je 95 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra, zamestnancov obce
pracujúcich na obecnom úrade, matrike, spoločnom stavebnom úrade, pracovníkov materskej
školy, jedálne materskej školy, telocvične a pracovníkov zamestnaných v rámci národného
projektu „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“, “Terénna sociálna práca a terénna
práca“, „Zriadenie miestnej občianskej hliadky v obci Turňa nad Bodvou“
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 194 601,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
172 545,98 EUR, čo je 89 % čerpanie.
Sú tu zahrnuté odvody z miezd stálych pracovníkov ako aj zamestnancov na dohodu o vykonaní
práce a pracovnej činnosti za zamestnávateľa vrátane poistenia do doplnkovej dôchodkovej
poisťovne.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 633 142,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
484 203,53 EUR, čo je 76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 49 431,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
40 459,48 EUR, (v tom: stravovanie detí v hmotnej núdzi, školské potreby, rodinné prídavky,
činnosť telovýchovnej jednoty, oprava rímskokatolíckeho kostola,
činnosť miestnych
neziskových organizácií, nemocenské dávky, odstupné, členstvo v organizáciách,) čo predstavuje
82 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 14 075,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
13 896,76 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 366 076

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

145 770,47
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 366 076,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 145 770,47 EUR, čo predstavuje 11 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zriadenie „Kolumbárium“
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 000, EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Výstavba „Komunitné centrum v obci Turňa nad Bodvou“
Z rozpočtovaných 328 264,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 238,00
EUR, čo predstavuje 2 % čerpanie.
c) Zriadenie stanovíšť ku kontajnerom
Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 060,00 EUR,
čo predstavuje 20 % čerpanie.
d) Zriadenie kanalizačnej prípojky na ulici Pustej – projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 688,00 EUR,
čo predstavuje 27 % čerpanie.
d) Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov MRK
Z rozpočtovaných 34 962,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 7 578,40 EUR,
čo predstavuje 22 % čerpanie.
e) Zriadenie informačného kiosku
Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 873,20 EUR,
čo predstavuje 94 % čerpanie.
f) Výstavba plošiny k Zdravotnému stredisku
Z rozpočtovaných 3 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3 491,10 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
g) Modernizácia domu smútku-obstaranie klímy do domu smútku
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 990,80 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
h) Výstavba autobusovej zastávky
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 441,20 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
i) Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
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Z rozpočtovaných 18 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 17 599,99
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
j) Výstavba chodníkov + projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 47 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 47 477,60
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
k) Rekonštrukcia oplotenia základných škôl
Z rozpočtovaných 18 550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 18 539,50
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
l) Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 56 595,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 400,00 EUR,
čo predstavuje 8 % čerpanie.
m) Rekonštrukcia elektrického vedenia futbalového ihriska + odpojenie sa od penziónu
RÉVA
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9 937,56 EUR,
čo predstavuje 99 % čerpanie.
n) Zriadenie monitorovacieho strediska
Z rozpočtovaných 6 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 419,54 EUR,
čo predstavuje 83 % čerpanie.
o) Vrátenie nevyčerpaných kapitálových finančných prostriedkov
Z rozpočtovaných 8 036,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 8 035,58 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
45 445

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

52 943,98

117

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 45 445,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 52 943,98,51 EUR, čo predstavuje 117 %. Toto čerpanie zahŕňa aj
nerozpočtované výdavky – vrátené finančné zábezpeky vo výške 7 500,00 €.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
1 151 272

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 122 439,67

97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 151 272,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 1 122 439,67 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola Turňa nad Bodvou
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

490 716,57 EUR
631 723,10 EUR
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

0,00

0

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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
2 538 441,80
2 534 015,50
4 426,30

2 294 825,15
1 172 385,48
1 122 439,67

243 616,65
128 608,00
128 608,00
0,00

145 770,47
145 770,47
0,00

- 17 162,47
226 454,18
142 699,32
83 754,86
141 166,53

Výdavkové finančné operácie

52 943,98

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

88 222,55
2 808 216,33
2 493 539,60
314 676,73
142 699,32
171 977,41

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok 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 činí 226 454,18 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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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 21 187,61 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva – normatívne fin. prostriedky v sume 18 088,34 EUR
- prenesený výkon v oblasti školstva – nenormatívne fin. prostriedky v sume 39,52 EUR
- na projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v sume
3 059,75 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 120 783,00 EUR, a to na :
- vybudovanie kamerového systému v obci Turňa nad Bodvou v sume
5 000,00 EUR
- vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia obecného rozhlasu v sume 13 188,00
EUR
- rekonštrukcia strechy obecného úradu
v sume 50 000,00 EUR
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
v sume 24 100,00 EUR
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v sume 28 495,00 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n.
p. v sume 523,16 EUR
- zostatok fondu opráv bytového domu súp. č. 701 až 703
vo výške
176,88 EUR
- zostatok fondu opráv bytového domu súp. č. 690 a 691
vo výške
346,28 EUR
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia § 140-141
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 205,55 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebytok rozpočtu v sume 226 454,18 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 83 754,86 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 83 754,86 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 88 222,55 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) 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 88 222,55 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 171 977,41 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

Suma v EUR
256 469,67
2 373,50
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- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018
uznesenie č. 225 zo dňa 22.03.2018
- v rámci zmeny rozpočtu obce na rok 2018
uznesenie č. 254 zo dňa 13.8.2018
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

196 730,95
90 777,79
12 521,30
0
0
352 275,03

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %
- povinný prídel - 0,50 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
5 153,64
4 052,82
2 026,42
0
0
0
0
8 525,00
2 707,88

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom
fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu
a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce,
rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo
obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
10 163,09
0
0
10 163,09
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
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
5 266 429,70
4 250 393,76

KZ k 31.12.2018 v EUR
5 417 630,31
4 191 784,78

0
3 615 298,81
634 094,95
1 010 033,79

0
3 557 689,83
634 094,95
1 221 107,29

432,39
263 116,47
0
57 463,10
689 021,83
0

2 473,42
254 206,70
0
101 305,95
863 046,58
0

0

0

6 002,15

4 738,24

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

ZS k 1.1.2018 v EUR
5 266 429,70
2 817 785,63

KZ k 31.12.2018 v EUR
5 417 630,31
2 979 374,60

0,00
0,00
2 817 785,63
579 431,03

0,00
0,00
2 979 374,60
678 266,91

6 070,00
16 577,60
242 195,14
117 560,97
197 027,32
1 869 213,04

2 128,80
144 085,27
227 497,07
141 457,25
163 098,52
1 759 988,80

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 krátkodobých záväzkov
voči:
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- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- voči ostatným subjektom
verejnej správy
- bankám
- štátnym fondom
- rezervy
- ostatné záväzky
Druh dlhodobých záväzkov
voči:
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

54 213,93
28 967,38
21 143,98
4 216,95
141 682,27
2 403,00

54 213,93
28 967,38
21 143,98
4 216,95
141 682,27
2 403,00

0
0
0
0
0
0

33 928,80
12 058,99
2 128,80
20 856,02

33 928,80
12 058,99
2 128,80
20 856,02

0
0
0
0

129 169,72
223 805,04
3 692,03
678 266,91

129 169,72
223 805,04
3 692,03
678 266,91

0
0
0

Stav úverov k 31.12.2018
Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2018

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

Exekučný
titul

221 390,53

20 045,80

1 762,17

69 384,13

r. 2022

Investičný
úver

190 902,39

13 884,00

2 228,18

93 714,39

r. 2025

Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko
a.s.
Prima banka
Slovensko
a.s.

Obec uzatvorila v minulosti nasledovné zmluvy o úvere:
a) Zmluva o termínovanom úver – účel úveru: Na blokáciu, prípadne úhradu pohľadávok
vymáhaných v exekučnom konaní. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky
istiny a úrokov sú mesačné.
b) Zmluva o Dexia Komunál Komfort úver – účel úveru: Financovanie investičných potrieb
samosprávy a refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2025, splátky istiny a 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 znení neskorších predpisov.,
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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017:

Suma v EUR
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- 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 úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy
dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

2 327 661,52
9 771,75
2 337 433,27
163 098,52
235 864,03
398 962,55
235 864,03
235 864,03
163 098,52

Zostatok istiny k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

163 098,52

2 337 433,27

7,00 %

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 ÚPSVaR
- dotácia z MV SR
- dotácia z Enviromentálneho fondu
- účelovo určená dotácia DPO SR
- účelovo určená dotácia (obec + RO)
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:
- 821005
- 821007
- 651002
- 651003

Suma v EUR
2 327 661,52
9 771,75
2 337 433,27
1 038 144,64
118 742,02
11 182,34
29 913,60
5 000,00
12 021,32
1 215 003,92
1 122 429,35
33 928,80
11 515,18
4 074,51
9 625,22

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

59 143,71

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. b)

33 928,80

1 122 429,35

3,02 %

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:
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. j.
1248/2006 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

10 000,00 €

10 000,00 €

0

Základná organizácia zväzu invalidov

500,00 €

500,00 €

0

Základná organizácia Csemadok-u

500,00 €

500,00 €

0

8 000,00 €

8 000,00 €

0

Reformovaná cirkev

500,00 €

500,00 €

0

Občianske združenie Rómska slza

500,00 €

500,00 €

0

Občianske združenie Pála Fecsóa

500,00 €

500,00 €

0

Občianske združenie Castrum Thorna

500,00 €

500,00 €

0

Občianske združenie Rómske čierne oči

500,00 €

500,00 €

0

Občianske združenie Rómska nádej

500,00 €

500,00 €

0

Športový klub TaekwonDo

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s Všeobecne
záväzného nariadenia obce Turňa and Bodvou o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. j.
1248/2006 právnickým osobám, fyzickým osobám.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Turňa nad Bodvou v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.

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
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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
-1-

Základná škola
Základná
škola
s vyučovacím
jazykom
maďarským – Alapiskola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

45 718,40

45 718,40

0

27 217,91

27 217,91

0

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy
Rozpočtová organizácia
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v€

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v
€

-1-

-2-

-3-

-4-

6 210,45

6 210,45

241,70

241,70

1 026 198,50

1 008 070,64

82,77

82,77

Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR,
Bratislava
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR,
Bratislava
Okresný úrad
Košice, odbor
školstva
Okresný úrad
Košice,

Na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
stavebníctva – bežné
výdavky
Na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
špecializovaného
stavebného úradu pre
miestne a účelové
komunikácie (doprava)bežné výdavky
Školstvo - normatívny a
nenormatívny príspevok
pre základné školy
a materskú školu – bežné
výdavky
Na vojnové hroby

Rozdiel v €
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

0

0

18 127,86

0
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Ministerstvo vnútra
SR
Okresný úrad
Košice, odbor
starostlivosti o
životné prostredie
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Košice –
okolie
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Košice –
okolie
Okresný úrad
Košice -okolie
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Košice –
okolie
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Košice –
okolie
Ministerstvo vnútra
SR

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Košiceokolie
Úrad vlády
Slovenskej
republiky
Úrad vlády
Slovenskej
republiky
Metodické
pedagogické
centrum Bratislava

Na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
matriky – bežné výdavky
Na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné
prostredie – bežné
výdavky
Stravovanie pre deti
v hmotnej núdzi – bežné
výdavky
Školské potreby pre deti
v hmotnej núdzi – bežné
výdavky
Voľby VÚC
Na rodinné prídavky –
bežné výdavky
Osobitný príjemca dávky
v hmotnej núdzi – bežné
výdavky
Na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov –
bežné výdavky
Na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
registra adries – bežné
výdavky
Na údržbu vojnových
hrobov – bežné výdavky
Na projekt „Podpora
zamestnávania
uchádzačov o
zamestnanie“
Na projekt: Terénna
práca a terénna sociálna
práca v obciach
s prítomnosťou MRK“
Na projekt: Zriadenie
miestnej občianskej
hliadky v obci Turňa nad
Bodvou“
Na národný projekt
„Škola otvorená
všetkým“

6 912,99

6 912,99

294,00

294,00

26 300,00

26 300,00

0

4 830,60

4 830,60

0

2 072,44

2 072,44

7 484,54

7 484,54

0

4 473,41

4 473,41

0

1 184,04

1 184,04

0
0

0

0

0
182,80

182,80

82,77

82,77

111 024,94

111 024,94

0

0

50 794,59

50 794,59

0

52 537,80

52 537,80

0

19 478,86

19 478,86

0
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Ministerstvo vnútra
SR

Vybudovanie
kamerového systému
v obci Turňa nad Bodvou
- II. etapa
Vybudovanie varovného
systému a rekonštrukciu
obecného rozhlasu v obci
Turňa nad Bodvou
Rekonštrukcia budovy
obecného úradu v Turni
nad Bodvou

13 188,00

50 000,00

0

50 000,00

Ministerstvo vnútra
SR

Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice v obci Turni
nad Bodvou

28 500,00

4 400,00

24 100,00

Ministerstvo vnútra
SR

Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice v obci Turni
nad Bodvou

28 495,00

0

28 495,00

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR

c)

5 000,00

0

0

5 000,00

13 188,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v€

-2-

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v€
-4-

Rozdiel v €
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
-1-

Mesto Rožňava
Mesto Košice
Mesto
Moldava
Bodvou
Obec Buzica
e)

nad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

50,00
458,80
536,64

50,00
458,80
536,64

0
0
0

82,56

82,56

0

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec Turňa nad Bodvou nemala v roku 2018 uzatvorenú zmluvu s VÚC.
f)

Finančné usporiadanie voči organizáciám mimo verejnej správy
Obec
-1-

Dobrovoľná požiarna
ochrana Slovenskej
republiky

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

5 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

5 000,00

0

-4-

21

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu a programového rozpočtu obce
Turňa nad Bodvou za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na
tvorbu rezervného fondu vo výške 171 977,41 EUR.
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