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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, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie – prebytkový. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 222/2017. 

Rozpočet bol zmenený deväť krát: 
- 1. zmena - schválená starostom 01.02.2018, OcZ zobralo na vedomie, dňa 04.04.2018; uznesenie č. 

238/2018 

- 2. zmena - schválená starostom 01.03.2018, OcZ zobralo na vedomie, dňa 04.04.2018; uznesenie č. 

238/2018 

- 3. zmena - schválená starostom 31.05.2018, OcZ zobralo na vedomie, dňa 27.06.2018; uznesenie č. 

260/2018 

- 4. zmena - schválená dňa 30.08.2018; uznesenie č. 268/2018 

- 5. zmena - schválená dňa 30.08.2018; uznesenie č. 268/2018 

- 6. zmena - schválená dňa 30.08.2018; uznesenie č. 269/2018 

- 7. zmena - schválená starostom dňa 26.11.2018  

- 8. zmena - schválená starostom 28.12.2018, OcZ zobralo na vedomie 27.03.2019; uznesenie č. 

25/2019 

- 9. zmena - schválená starostom 28.12.2018, OcZ zobralo na vedomie 27.03.2019; uznesenie č. 

25/2019 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 
                   v eurách                  

 Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 217 604,55 470 930,55 

z toho :   

Bežné príjmy 174 908,55 186 764,27 

Kapitálové príjmy 0,00 135 769,98 

Finančné príjmy 42 696,00 148 396,30 

Výdavky celkom 217 604,55 470 930,55 

z toho :   

Bežné výdavky 163 861,55 175 717,27 

Kapitálové výdavky 42 696,00 276 493,89 

Finančné výdavky 11 047,00 18 719,39 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

 

 

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 
 

 
Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

466 171,55 € 458.937,37 € 98,45 
(okrem KZ 72f školské stravovanie, KZ 71 prijaté finančné zábezpeky) 
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 466.171,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

458.937,37 EUR, čo predstavuje 98,45 % plnenie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.  

 

2.1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

182 005,27 € 200 851,74 € 101,35 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 182.005,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

200.851,74 EUR, čo predstavuje  101,35 % plnenie.  

 

 

 

a) daňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

151 968,00 € 172 721,06 € 113,66 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 139.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 159.057,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,43 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 7.363,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7.844,41 EUR, čo je 106,54 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4.459,56 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3.384,85 

EUR. K 31.12.2018, obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1.002,56 EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 580,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 555,82 EUR, čo je 95,83 % 

plnenie. K 31.12.2018 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 31.12.2018 v sume 14,00 EUR, čo je 56 % plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5.249,12 EUR, čo je 104,98 

% plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad v sume 163,53 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

12 230,00 € 10 919,03 € 89,28 
(mimo KZ 72f školské stravovanie) 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 7.310,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7.389,95 EUR, čo je 101,09 

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 842,75 EUR, príjem 
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z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6.468,00 EUR a príjem z prenajatých strojov, 

prístrojov, zariadení v sume 79,20 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 4.920,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3.529,08 EUR, čo je 71,73 % 

plnenie. Uvedené poplatky zahŕňajú príjem zo správnych poplatkov vo výške 2.365,20 EUR, príjem 

z poplatkov vo výške 608,88 EUR, príjem za školné vo výške 555,00 EUR.  

 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio: 

Z rozpočtovaných 3,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.  

 

Iné nedaňové príjmy 
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 190,85 EUR, čo predstavuje 

38,17 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a preplatku 

z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. 

 

 

c) prijaté bežné granty a transfery: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

17 304,27 € 17 020,80 € 98,36 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 17.304,27 EUR bol skutočný príjem vo výške 17.020,80 EUR, čo 

predstavuje 98,36 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Od podnikateľov – finančný dar 600,00 Financovanie kultúrno-spoločenských aktivít v obci 

Lipníky, usporiadateľom ktorých je Obec Lipníky 

Finančný dar od fyzickej osoby 320,00 Bez uvedenia účelu 

DPO SR 1.400,00 Pre potreby dobrovoľného hasičského zboru 

MV SR 536,54 Voľby 

Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny Prešov 
10.443,10 

Projekt „Podpora zamestnávania UoZ (§ 50J) 

MŽP SR/ Slovenská inovačná 

a energetická agentúra 
2.224,93 Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ 

a MS Lipníky“ 

Okresný úrad Prešov, od.školstva 1.261,00 Prenesený výkon št.správy - MŠ –5.ročné deti 

MV SR, Sekcia verejnej správy 161,37 Prenesený výkon št.správy – REGOB 

MV SR, Sekcia verejnej správy 29,20 Prenesený výkon št.správy – register adries 

MŽP SR 44,66 Prenesený výkon št.správy – životné prostredie /SÚ/ 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Finančný dar od 

fyzickej osoby nebol vyčerpaný.  

 

 

2.2.  Kapitálové príjmy 

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

135 769,98 € 136 269,98 € 100,37 
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 135.769,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

136.269,98 EUR, čo predstavuje  100,37 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 500,00 EUR, čo je 0,00 % 

plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 135.769,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 135.769,98 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové tuzemské granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MŽP SR/ Slovenská inovačná 

a energetická agentúra  

132.569,98 Projekt „Zníženie energetickej náročnosti 

budovy ZŠ a MŠ Lipníky“ 

Prešovský samosprávny kraj 3.200,00 Rekonštrukcia ELI 

 

 

2.3. Príjmové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

148 396,30 € 121 815,65 € 82,09 
(okrem KZ 71 prijaté finančné zábezpeky) 
 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 148.396,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

121.815,65 EUR, čo predstavuje 82,09 % plnenie.  

 

V roku 2018 bol prijatý úver na prefinancovanie projektu „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ vo výške 

NFP na základe zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava, schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 27.06.2018 uznesením č. 263/2018 (preklenovací úver).  

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške podľa 

upraveného rozpočtu. V skutočnosti bolo plnenie v sume 61.646,73 EUR, čo predstavuje 96,32 % 

plnenie. 

 

 

 

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

 
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

466 171,55 € 427.592,47 € 91,72 
(okrem KZ 72f školské stravovanie, KZ 71 vrátené fin.zábezpeky)  
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 466.171,55 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

427.592,47 EUR, čo predstavuje 91,72 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.  
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3.1. Bežné výdavky  
  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

170 958,27 € 162 721,84 € 95,18 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 170.958,27 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

162.721,84 EUR, čo predstavuje  95,18 % čerpanie.  

 

v tom:  
Funkčná klasifikácia  

 

Rozpočet /€/ po 

poslednej zmene 

Skutočnosť /€/ % plnenia 

Všeobecné verejné služby (01) 79.407,98 68.328,03 86,05 

Obrana (02) 0,00 0,00 0,00 

Verejný poriadok a bezpečnosť (03) 1.880,00 1.879,91 100,00 

Ekonomická oblasť (04) 4.000,00 6.302,36 157,56 

Ochrana životného prostredia (05) 8.500,00 8.638,14 101,63 

Bývanie a občianska vybavenosť (06) 19.167,29 19.826,08 103,44 

Zdravotníctvo (07) 0,00 0,00 0,00 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08) 5.014,00 4.185,86 83,48 

Vzdelávanie (09) /MŠ, ŠJ/ 

  z toho:    09111 (materská škola)  

     09601 (školská jedáleň) 

52.989,00 53.561,46 101,08 

41.419,00 43.014,17 103,85 

11.570,00 10.547,29 91,16 

Sociálne zabezpečenie (10) 0,00 0,00 0,00 

 

 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 70.634,59 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 72.937,91 EUR, čo je 

103,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov na úseku OcÚ, 

pracovníkov podľa § 50J zákona č. 5/2004 Z. z., hlavného kontrolóra obce a pracovníkov na úseku 

školstva. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 25.068,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 25.133,07 EUR, čo je 

100,26 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 71.204,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 60.934,36 EUR, čo je 

85,58 % 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 3.264,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3.130,18 EUR, čo 

predstavuje 95,88 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných  786,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 586,32 EUR, čo 

predstavuje 74,60 % čerpanie.  
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3.2. Kapitálové výdavky 

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

276 493,89 €  253 823,63 € 91,80 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 276.493,89 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

253.823,63 EUR, čo predstavuje 91,80 % čerpanie.  

 

v tom :                      

Funkčná klasifikácia  

 

Rozpočet /€/ po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

/€/ 

% plnenia 

Všeobecné verejné služby (01) 187.429,98 167.897,53 89,58 

Obrana (02) 0,00 0,00 0,00 

Verejný poriadok a bezpečnosť (03) 0,00 0,00 0,00 

Ekonomická oblasť (04) 84.499,91 84.304,66 99,77 

Ochrana životného prostredia (05) 1.864,00 0,00 0,00 

Bývanie a občianska vybavenosť (06) 2.700,00 1.621,44 60,05 

Zdravotníctvo (07) 0,00 0,00 0.00 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08) 0,00 0,00 0,00 

Vzdelávanie (09) /MŠ, ŠJ/ 0,00 0,00 0,00 

Sociálne zabezpečenie (10) 0,00 0,00 0,00 

 

 

Obstaranie kapitálových aktív 

Z rozpočtovaných 276.493,89 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 253.823,63 Eur, čo je 

91,80 % plnenie. 

 

Medzi významné položky obstarania kapitálových aktív patrí:  

 

a) Prípravná a projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných 1.860,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1.860,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

b) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

Z rozpočtovaných 272.769,89 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume  251.963,63 

EUR, čo predstavuje 92,37 % čerpanie. 

 

 

 

 

3.3. Výdavkové finančné operácie 

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

18 719,39 € 11 047,00 € 59,01 
(okrem KZ 71 vrátené fin.zábezpeky) 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 18.719,39 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 

11.047,00 EUR, čo predstavuje  59,01 % čerpanie.  

 

Splácanie istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí   
Z rozpočtovaných 18.719,39 EUR na splácanie tuzemskej istiny z prijatej pôžičky a bankového úveru 

bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 11.047,00 Eur, čo predstavuje 59,01 %. 



Záverečný účet Obce Lipníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 9 

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 

 
 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2018 

v Eurách 

 

PRÍJMY SPOLU: 458.937,37 

    v tom:  Bežné príjmy 200.851,74 

                Kapitálové príjmy 136.269,98 

                Príjmové finančné operácie (s výnimkou cudzích prostriedkov) 121.815,65 

  

VÝDAVKY SPOLU: 427.592,47 

    v tom: Bežné výdavky 162.721,84 

                Kapitálové výdavky 253.823,63 

                Výdavkové finančné operácie (s výnimkou cudzích prostriedkov) 11.047,00 

               

Bežný rozpočet  (+ prebytok, - schodok) + 38.129,90 

Kapitálový rozpočet  (+ prebytok, - schodok) -117.553,65 

Finančné operácie  (+ prebytok, - schodok)  + 110.768,65 

Spolu BR + KR + FO + 31.344,90 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA po vylúčení 

finančných operácií (+ prebytok, - schodok) 

-79.423,75 

Vylúčenie z prebytku 320,00 

UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE 79 743,75 

 
 

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:  320,00 EUR, z toho:  

- nevyčerpané darované finančné prostriedky od fyzickej osoby podľa ustanovenia § 22 ods. 1 

zákona č. 523/2004 Z. Z.  
 

Schodok rozpočtu v sume 79.423,75 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný: 

- z rezervného fondu ............ 38.480,99 EUR 

- z finančných operácií ........ 83.334,66 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 31.024,90 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 31.024,90 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške  31.024,90 

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

 
 

 

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 1.1.2018 47.143,69 

Prírastky   

z toho: 

- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 

- z finančných operácií 

 

23.422,72 

22.891,48 

531,24 

Úbytky   - použitie rezervného fondu na základe uznesenia OcZ č. 158/2016 

z 14.12.2016,  

- použitie rezervného fondu na základe uznesenia OcZ č 270/2018 z 30.08.2018 (vo 

výške a na účel podľa upraveného rozpočtu) 

z toho: 
a) projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky (aj 

uznesením č. 245/2018 zo dňa 4.4.2018) 

b) stavebné úpravy na budove predajne a reštaurácie s. č. 99 v obci Lipníky 

c) projekt „rekonštrukcia el. inštalácie v budove KD 

d) projekt „Výstavba chodníkov v obci Lipníky“ 

e) projekt „Rozšírenie verejného vodovodu“ 

38.480,99 

 

 

 

 
31.074,74 

 

3 832,00 

982,81 

970,00 
1.621,44 

 

KZ k 31.12.2018 32.085,42 

 

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica č. 1/2013 o tvorbe a použití sociálneho fondu, 

kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 638,85 

Prírastky - prídel 1,25 %                    815,03 

Úbytky   - na stravovanie                     506,10 

               - v oblasti starostlivosti o zamestnancov 0,00 

KZ k 31.12.2018 947,78 

 

 

 

 

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

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 1 056 607,58 1 339 074,01 

Neobežný majetok spolu 976 036,34 1 251 331,07 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 976 036,34 1 251 331,07 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 79 920,26 86 995,94 

z toho :   

Zásoby 175,83 532,37 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2 260,75 1 989,48 

Finančné účty  77 483,68 84 474,09 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  650,98 747,00 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 056 607,58 1 339 074,01 

Vlastné imanie  354 229,50 370 235,57 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  354 229,50 370 235,57 

Záväzky 44 804,05 204 533,97 

z toho :   

Rezervy  586,46 580,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 16 687,85 19 115,52 

Krátkodobé záväzky 27 529,74 101 503,79 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 83 334,66 

Časové rozlíšenie 657 574,03 764 304,47 
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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                  83.334,66  EUR 

- voči dodávateľom                   87.764,08  EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                   0,00  EUR 

- voči zamestnancom                    7.220,21  EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 5.143,54  EUR 

- ostatné dlhodobé záväzky (zábezpeka) 18.167,74  EUR 

- transfery a ost.zúčtovanie so subj.mimo VS 320,00  EUR 

- ostatné  2.583,74  EUR 

Stav úverov k 31.12.2018  

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

v Eurách 

Ročná 

splátka 

istiny za  

rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 

splatnosti 

 

VÚB Na prefinancovanie 

projektu „Výstavba 

chodníkov v obci 

Lipníky“ 

 

83.334,66 

 

0,00 

 

100,32 

 

83.334,66 

 

2019 

 

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na prefinancovanie projektu „Výstavba chodníkov v obci 

Lipníky“ vo výške nenávratného finančného príspevku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzatvorenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Úver je krátkodobý, splatný 

v roku 2019.  

 

 

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v 

príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté 

z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného 

predpisu.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 2,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 83.334,66 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- zostatok istiny z ........ 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 83.334,66 
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 83.334,66 

- z úverov   0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 83.334,66 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00  0,00 % 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:  205.527,24 

Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, zo ŠR, z VÚC  16.100,80 

- účelovo určené peňažné dary  920,00 

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017 188.506,44 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017* 188.506,44 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

 

- 821007 11.047,00 

- 651002 100,32 

- 651004 486,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 11.633,32 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2018** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2017* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

11.633,32 188.506,44 25 % 

 

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

 

 

 

8.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

 

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie s právnou subjektivitou. 
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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 2018 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:  

150,00 150,00 0,00 

Evanjelická a. v. cirkev, farnosť Nemcovce, 

Nemcovce 61, 082 12 

- bežné výdavky na:  

 

150,00 150,00  0,00 

 

K 31.12.2018 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) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

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. 
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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 kultúrno-

spoločenských aktivít v obci 

Lipníky, usporiadateľom ktorých je 

Obec Lipníky    (BV) 

 

600,00 600,00 0,00 

Od fyzickej osoby Bez uvedenie účelu (BV) 320,00 0,00 320,00 

DPO SR Pre potreby DHZ (BV) 1.400,00 1.400,00 0,00 

MV SR Voľby (BV) 536,54 536,54 0,00 

Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny Prešov 

Projekt „Podpora zamestnávania 

UoZ (§ 50J)“    (BV) 

10.443,10 10.433,10 0,00 

MŽP SR/SIEA Projekt „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy ZŠ a MŠ“ (BV) 

2.224,93 2.224,93 0,00 

Okresný úrad Prešov, 

odbor školstva 

Prenesený výkon št.správy - MŠ –

5.ročné deti   (BV) 

1.261,00 1.261,00 0,00 

MV SR, Sekcia verejnej 

správy 

Prenesený výkon št. správy –

REGOB   (BV) 

161,37 161,37 0,00 

MV SR, Sekcia verejnej 

správy 

Prenesený výkon št. správy – 

register adries   (BV) 

29,20 29,20 0,00 

MŽP SR Prenesený výkon št. správy – 

životné prostredie /SÚ/   (BV) 

44,66 44,66 0,00 

MŽP SR/SIEA Projekt „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy ZŠ a MŠ“ (KV) 

132.569,98 132.569,98 0,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

      Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

       Finančné prostriedky neboli poskytnuté.  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Prešovský samosprávny kraj 3.200,00 3.200,00 0,00 
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12.Hodnotenie plnenia programov obce  
 

 
Obec pre rok 2018 neuplatňovala programový rozpočet. Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky uznesením 

č. 222/2017 zo dňa 13.12.2017 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 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Ľubomír Pankuch 

                    starosta obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2018 

 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

  1.schvaľuje 

a) záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad  

b) použitie prebytku – zostatku finančných operácii na tvorbu rezervného fondu vo výške    

    31.024,90 EUR 

 

2.berie na vedomie 

Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 79.423,75 EUR  


