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1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie – prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 158/2016.
Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:
- 1. zmena schválená dňa 15.03.2017; uznesenie č. 169/2017,
- 2. zmena schválená dňa 15.03.2017; uznesenie č. 169/2017,
- 3. zmena schválená dňa 27.06.2017; uznesenie č. 196/2017,
- 4. zmena schválená dňa 27.06.2017; uznesenie č. 196/2017,
- 5. zmena schválená dňa 28.06.2017; uznesením č. 197/2017,
- 6. zmena schválená dňa 27.09.2017; uznesením č. 214/2017,
- 7. zmena schválená dňa 13.12.2017; uznesením č. 214/2017,
- 8. zmena schválená dňa 30.11.2017; uznesenie č. 217/2017,
- 9. zmena schválená dňa 30.11.2017; uznesenie č. 217/2017,
- 10. zmena schválená dňa 13.12.2017; uznesením č. 218/2017,
- 11. zmena schválená dňa 29.12.2017; uznesenie č. 253/2018,
- 12. zmena schválená dňa 29.12.2017; uznesenie č. 253/2018.
Rozpočet obce k 31.12.2017
v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
177 579,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
195 056,45

157 247,00
0,00
20 332,00
177 579,00

173 077,11
1 603,10
20 376,24
195 056,45

147 045,00
20 332,00
10 202,00
0,00

162 919,35
21 935,10
10 202,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
195 056,45 €

Skutočnosť k 31.12.2017
197 767,54 €
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 195 056,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
197 767,54 EUR, čo predstavuje 101,39 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
2.1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
173 077,11 €

Skutočnosť k 31.12.2017
175 431,20 €

% plnenia
101,36

Z rozpočtovaných bežných príjmov 173 077,11 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
175 431,20 EUR, čo predstavuje 101,36 % plnenie.

a) daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
151 535,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017
154 409,90 €

% plnenia
101,90

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 136 800,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 139 749,95 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,16 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 629,09 EUR, čo je
99,18 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 116,69 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3 512,40 EUR. K 31.12.2017, obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
858,45 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 636,82 EUR, čo je
104,40 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 110,50 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 25,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21,00 EUR, čo je 84%
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5.400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 373,04 EUR, čo je
99,50 % plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v sume 505,23 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
14 823,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017
14 906,61 €
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 945,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 545,52 EUR, čo je
94,97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 403,04
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7 131,48 EUR a príjem
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení v sume 11,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 6 373,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 057,48 EUR, čo je
110,74 % plnenie. Uvedené poplatky zahŕňajú príjem zo správnych poplatkov vo výške 2 737,64
EUR, príjem z poplatkov vo výške 3 624,84 EUR, príjem za školné vo výške 695,00 EUR.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio:
Z rozpočtovaných 5,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 %
plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 303,61 EUR, čo
predstavuje 60,72 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov
a preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
c) prijaté bežné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2017
6 719,11 €

Skutočnosť k 31.12.2017
6 114,69 €

% plnenia
91,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 6 719,11 EUR bol skutočný príjem vo výške 6 114,69
EUR, čo predstavuje 91,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Od podnikateľov – finančný dar
MV SR
MV SR
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Prešov
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Prešov
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Prešov
Okresný úrad Prešov, od.školstva
MV SR, Sekcia verejnej správy
MV SR, Sekcia verejnej správy
MŽP SR

Suma
Účel
v EUR
900,00 Financovanie kultúrno-spoločenských aktivít v obci
Lipníky, usporiadateľom ktorých je Obec Lipníky
606,05 ROEP /Obnova evidencie pozemkov/
535,58 Voľby
Projekt „Podpora zamestnávania UoZ (§ 50J)

935,62

29,90
1 786,93
1 089,00
157,74
29,20
44,67

Projekt „AČ formou dobrovoľníckej služby (§ 52A)
Projekt „Šanca na zamestnanie“ (§ 54)
Prenesený výkon št.správy - MŠ –5.ročné deti
Prenesený výkon št.správy – REGOB
Prenesený výkon št.správy – register adries
Prenesený výkon št.správy – životné prostredie /SÚ/

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2.2. Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017
1 603,10 €

Skutočnosť k 31.12.2017
1 603,10 €

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 603,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 603,10 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 1 603,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 603,10 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje
0,00 % plnenie.
Prijaté kapitálové tuzemské granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
-

Suma v EUR
-

Účel
-

2.3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017
20 376,24 €

Skutočnosť k 31.12.2017
20 733,24 €

% plnenia
101,75

Z rozpočtovaných finančných príjmov 20 376,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
20 733,24 EUR, čo predstavuje 101,75 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017
195 056,45 €

Skutočnosť k 31.12.2017
164 344,82 €

% plnenia
84,26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 195 056,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 164 344,82 EUR, čo predstavuje 84,26 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
3.1.

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2017
162 919,35 €

Skutočnosť k 31.12.2017
143 453,82 €
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 162 919,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 143 453,82 EUR, čo predstavuje 88,05 % čerpanie.
v tom:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet /€/

Všeobecné verejné služby (01)
Obrana (02)
Verejný poriadok a bezpečnosť (03)
Ekonomická oblasť (04)
Ochrana životného prostredia (05)
Bývanie a občianska vybavenosť (06)
Zdravotníctvo (07)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08)
Vzdelávanie (09) /MŠ, ŠJ/
z toho: 09111 (materská škola)
09601 (školská jedáleň)
Sociálne zabezpečenie (10)

82 566,05
0,00
480,00
7 172,00
7 968,00
10 983,40
0,00
4 393,90
49 356,00
38 496,00
10 860,00
0,00

Skutočnosť /€/

% plnenia

70 922,48
0,00
485,53
4 858,68
7 102,99
9 642,45
0,00
3 655,96
46 785,73
36 718,48
10 067,25
0,00

85,90
0,00
101,15
67,75
89,14
87,79
0,00
83,21
94,79
95,38
92,70
0,00

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 60 336,62 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 58 871,17 EUR,
čo je 97,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov na úseku
OcÚ, pracovníkov podľa § 54, 50J zákona č. 5/2004 Z. z., hlavného kontrolóra obce a
pracovníkov na úseku školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 21 819,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 20 779,65 EUR,
čo je 95,24 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 74 620,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 57 941,64 EUR,
čo je 77,65 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4 810,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4 529,36 EUR, čo
predstavuje 94,15 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 332,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 332,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3.2. Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017
21 935,10

Skutočnosť k 31.12.2017
10 689,00
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 21 935,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 10 689,00 EUR, čo predstavuje 48,73 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet /€/

Všeobecné verejné služby (01)
Obrana (02)
Verejný poriadok a bezpečnosť (03)
Ekonomická oblasť (04)
Ochrana životného prostredia (05)
Bývanie a občianska vybavenosť (06)
Zdravotníctvo (07)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08)
Vzdelávanie (09) /MŠ, ŠJ/
Sociálne zabezpečenie (10)

Skutočnosť /€/

15 435,10
0,00
0,00
2 700,00
0,00
3 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% plnenia

7 792,00
0,00
0,00
2 897,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50,48
0,00
0,00
107,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Obstaranie kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 21 935,10 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 689,00 Eur, čo
je 48,73 % plnenie.
Medzi významné položky obstarania kapitálových aktív patrí:
a) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 960,00
EUR, čo predstavuje 39,60 % čerpanie.
b) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Z rozpočtovaných 5 632,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 832,00
EUR, čo predstavuje 68,04 % čerpanie.
c) Nákup budov, objektov alebo ich častí
Z rozpočtovaných 2 700,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 897,00 Eur,
čo predstavuje 107,30 % plnenie.

3.3.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017
10 202,00 €

Skutočnosť k 31.12.2017
10 202,00 €

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 10 202,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 10 202,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie istiny Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
Z rozpočtovaných 10 202,00 EUR na splácanie tuzemskej istiny z prijatej pôžičky bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2017 v sume 10 202,00 Eur, čo predstavuje 100,00 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017
v Eurách

PRÍJMY SPOLU:
v tom: Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

187 767,54
175 431,20
1 603,10
10 733,24

VÝDAVKY SPOLU:
v tom: Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

164 344,82
143 453,82
10 689,00
10 202,00

Bežný rozpočet (+ prebytok, - schodok)
Kapitálový rozpočet (+ prebytok, - schodok)
Finančné operácie (+ prebytok, - schodok)
Spolu BR + KR + FO
VÝSLEDOK HODPODÁRENIA po vylúčení
finančných operácií (+ prebytok, - schodok)
Vylúčenie z prebytku
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

31 977,38
- 9 085,90
531,24
23 422,72
22 891,48
0,00
22 891,48

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: 0,00 EUR, z toho:
-

Prebytok rozpočtu v sume 22 891,48 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
v sume 0,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
22 891,48 EUR
Zostatok finančných operácií 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 v sume 531,24 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
531,24 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
23 422,72 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu

Záverečný účet Obce Lipníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

9

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017
Prírastky
z toho:
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu na základe uznesenia OcZ č. 158/2016
z 14.12.2016, č. 172/2017 z 22.03.2017, č. 214/2017 z 27.9.2017
z toho:
a) projektová dokumentácia pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti
budovy ZŠ a MŠ Lipníky
b) nákup autobusových zastávok
c) stavebné úpravy na budove predajne a reštaurácie s.č. 99 v obci Lipníky

KZ k 31.12.2017

33 468,60
24 364,09
20 471,17
3 896,84
10 689,00
3 960,00
2 897,00
3 832,00

47 143,69

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica č. 1/2013 o tvorbe a použití sociálneho
fondu, kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - prídel 1,25 %
Úbytky - na stravovanie
- v oblasti starostlivosti o zamestnancov
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
411,57
603,78
376,50
0,00
638,85

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

1.072.796,16

1 056 607,58

Neobežný majetok spolu

1.006.023,09

976 036,34

0,00

0,00

1.006.023,09

976 036,34

0,00

0,00

65.673,35

79 920,26

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
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z toho :
Zásoby

416,85

175,83

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

6.176,55

2 260,75

59.079,95

77 483,68

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1.099,72

650,98

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2017 v EUR

1.072.796,16

1 056 607,58

335.280,93

354 229,50

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

335.280,93

354 229,50

50.988,52

44 804,05

542,67

586,46

44,24

0,00

Dlhodobé záväzky

20.733,05

16 687,85

Krátkodobé záväzky

29.668,56

27 529,74

0,00

0,00

686.526,71

657 574,03

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné dlhodobé záväzky
- ostatné

0,00
19 619,05
0,00
4 229,97
3 134,47
16 049,00
1 771,56

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie s právnou subjektivitou.

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 so VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Lipníky na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kapušany,
Sv. Martina 500/15, Kapušany
- bežné výdavky na: letný tábor pre deti a mládež,
doprava detí a mládeže na letný tábor

100,00

100,00

0,00

Evanjelická a. v. cirkev, farnosť Nemcovce,
Nemcovce 61, 082 12
- bežné výdavky na: seniorátne dni dorastu,
seniorátne
stretnutie
žien,
vianočná
a veľkonočná besiedka, Dávidova harfa, misijné
dni, dištriktuálny deň

100,00

100,00

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2008.

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Od podnikateľov

Financovanie kultúrnospoločenských aktivít v obci
Lipníky, usporiadateľom ktorých je
Obec Lipníky (BV)

900,00

900,00

0,00

MV SR

ROEP /Obnova evidencie
pozemkov/ (BV)

606,05

606,05

0,00

MV SR

Voľby (BV)

535,58

535,58

0,00

Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny Prešov
Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny Prešov

Projekt „Podpora zamestnávania
UoZ (§ 50J)“ (BV)
Projekt „AČ formou
dobrovoľníckej služby (§ 52A)“
(BV)
Projekt „Šanca na zamestnanie“
(§54) (BV)
Prenesený výkon št.správy - MŠ
5.ročné deti (BV)
Prenesený výkon št. správy
REGOB (BV)
Prenesený výkon št. správy
register adries (BV)
Prenesený výkon št. správy
životné prostredie /SÚ/ (BV)

935,62

935,62

0,00

29,90

29,90

0,00

1 786,93

1 786,93

0,00

–

1 089,00

1 089,00

0,00

–

157,74

157,74

0,00

–

29,20

29,20

0,00

–

44,67

44,67

0,00

Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny Prešov
Okresný úrad Prešov,
odbor školstva
MV SR, Sekcia verejnej
správy
MV SR, Sekcia verejnej
správy
MŽP SR

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec pre rok 2017 neuplatňovala programový rozpočet. Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
uznesením č. 157/2016 zo dňa 14.12.2016 schválilo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v
rozpočte Obce Lipníky na rok 2017.

Vypracovala: K.Vidumská

Predkladá: Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky
A) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2017
B) schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
2. Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácii v sume
celkom 23 422,72 Eur
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