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I. Prehľad o bežných a kapitálových príjmoch a
výdavkoch.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet
obce na rok 2018.

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený v súlade s ustanoveniami
§ 10 zákona č. 583/2004 z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej

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

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky /
ďalej len bežný rozpočet/  kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

/ďalej len kapitálový rozpočet/  a finančné operácie.

 rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný

 Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený dňa 13. 12. 2017,  
uznesením č.   12 /2017 

 Rozpočet obce v roku 2018  nebol upravovaný.

 V zmysle zákona a uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 4/2013 
obec upustila od tvorby programového rozpočtu

Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

 Schválený  rozpočet  
rok 2018

          Skutočnosť     
         k 31.12.2018

PRÍJMY CELKOM:          31 842              43 642
        

      bežné príjmy:         28 925              30 642
- kapitálové

príjmy:
          2 000              13 000

-  finančné
operácie

             914                 -0-

VÝDAVKY CELKOM:        30 925              28 443

    -bežné výdavky:        30 925              28 443
    -  kapitálové
výdavky:

           - 0 -                 - 0 -

    -  výdavky  z fin.
operácii

           - 0 -                 - 0 -



II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej  finančnej čiastky  v  sume  14 585,00 €  z  výnosu  dane  z
príjmov boli skutočne k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky  zo ŠR
v
sume ...............................................................................................................1
5 183,33 €

       čo predstavuje plnenie na  104 % 
b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných  13 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018  
v  sume
…...........................................................................................................12
923,60 € čo predstavuje  plnenie na 99  %
Príjmy dane z pozemkov boli v sume  10 866,56, zo stavieb 2 056,80 €. 
Nedoplatky  z dane  nehnuteľnosti  za rok 2018 obec eviduje v sume 
187,38 € 

Dane za psa, za komunálny odpad a príjmy za tovary a služby:
c) Daň za psa             predpoklad:      105,00 

€............................skutočnosť: ........101,50 €
čo predstavuje plnenie na  96 %

d)  Daň za odpady     predpoklad: 1 000,00 €............................skutočnosť: ..... 
1 094,15 €
čo predstavuje plnenie na  109 %

e) Nedoplatky za odpad za rok 2018 obec neeviduje 
f) Dividendy.........................................................................................294,

00 €
Podiel zo   zisku minulých období akcionárom  Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice. 
Spoločnosť vyplatila dividendu v sume  0,40 € /akcia ( 0,40€  x 735 akcia )

g) Ostatné poplatky: predpoklad: .....100,00 € ...................skutočnosť: ........... 
193,60 €
čo predstavuje plnenie na  193 %

h) Bežne transfery zo ŠR: predpoklad: .....55,00 
€ .................skutočnosť: .........584,81 €
Finančné  prostriedky  v  sume   534,69  €  boli  poukázané  na  voľby  do
samosprávy obcí konané v roku 2018, finančné prostriedky vo výške 50,12  €
boli poukázané na prenesený  výkon štátnej správy.



i)  Za predaj výrobkov, tovarov a služieb  
......................................................  37,70 €
Finančné  prostriedky  suma  36,60  €  je  príjem  za  prenájom  hrobového
miesta . Suma vo  výške 4,50  € je príjem za rozhlasovú reláciu
čo predstavuje plnenie na  46 %

j) Príjmy  z
vratiek…...............................................................................................
229,20 €
Finančné prostriedky suma 227,97 € je vrátka  zo zdravotnej poisťovne. 
Suma vo  výške 1,23  € je vrátka zo sociálnej poisťovne

    PRIJMY  SPOLU:................................................................................
30 641,65 €

Granty a transfery
-       obec získala  dotáciu na základe uznesenia vlády číslo 449 zo dňa 03.10.2018

Ministerstvo  financií  poskytlo  dotáciu  v sume  ........................................
13 000,00 € 
Dotácia je účelovo určená na kapitálové výdavky na akciu :

„Rekonštrukcia oplotenia cintorína a vstupnej brány“

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 
- obec neposkytla dotáciu z rozpočtu obce

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- obec nevykonávala podnikateľskú činnosť

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

- obec nie je úverovo zadlžená

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácií 
- obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu 

Sociálny fond 
- tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Povinný prídel do sociálneho fondu obec odvádza na účet ZO SLOVES Valaliky

III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
       Z rozpočtovaných 13 670,00 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 
       v 
sume ...................................................................................................................12 
655,30 € 
       patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Ocú, kontrolórky obce 

čo predstavuje plnenie na  92  %
b) Poistné a príspevky do poisťovní 



Z rozpočtovaných 6 255,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 
v
sume.......................................................................................................................
6 458,56 €
čo predstavuje plnenie na 103 %

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 10 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 
v  sume
…..................................................................................................................7
232,38  € 
čo predstavuje plnenie na 72 %
Ide o prevádzkové  náklady  Ocú, ako sú cestovné náhrady, energie,  materiál,
odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru,   rutinná a  štandardná údržba,
úprava – kosenie cintorína a verejného priestranstva, údržba a oprav verejného
osvetlenia, údržba a opravy priestorov budovy Ocú  a ostatné tovary a služby

d)  Poplatky za vývoz odpadu
z  rozpočtovaných  1  000,00  €   bolo  skutočne
čerpané ...............................................1 511,51 €   čo predstavuje plnenie na
151 %

e) Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu  štátnej správy.......
584,81 €

       Náklady na voľby do samosprávy obcí a náklady na prenesený výkon štátnej
správy

      VÝDAVKY SPOLU: ….............................................................................28
442,56 € 

Záväzky obce:
-  obec  eviduje  krátkodobé  záväzky  za  rok  2018  vo
výške:  ................................................... 1  922,64 €

 voči  zamestnancom:   účet  331
v sume .................................................................1 112,92  €

 ostatné  záväzky  voči  zamestnancom:   účet  333
v sume..............................................9,71 €   

 záväzky  s  orgánmi   sociálneho  a  zdravotného  poistenia   účet:   336  v
sume.......... 632,59 € 

 ostatné  priame  dane:   účet   342  v
sume .................................................................  113,57  €

 dodávatelia:  účet  321
v sume.....................................................................................53,85 €

IV. Porovnanie plnenie bežného rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018
v eurách 

PRÍJMY:                                                        2016                      2017           
2018
Príjmy bežné                                              29  015,92                    28  398,26
30 591,53
Tuzemské bežné                                               39,55                              54,07
50,12



Finančné operácie RF                                            -                              916,94
-
Zo štátneho rozpočtu a ESF                         927,01                            702,19
13 000,00
Spolu príjmy:                                     29 982,48                  29 154,48          
43 641,65

VÝDAVKY:                                                  2016                         2017           
2018
Verejná správa                                              26 746,00                 26 066,36           
25 320,73
Verejný poriadok, pož. ochrana                        60,00                         60,00             
60,00
Energie                                                              1 036,57                         917,29     
1 015,63
Vývoz „KO“                                                       1 203,32                     1 087,02       
1 511,51
Zabezpečovanie volieb                                      919,65                         702,19         
534,69

 Spolu výdavky:                                     29 964                     28 832,86         
28 442,56

V.   Bilancia  aktív a pasív so stavom k 31. 12. 2018:

  STRANA AKTÍV:                             brutto                                korekcia            
netto
Pozemky                                                    55  966,94
55 966,94
Stavby                                                         107 208,20
56 928,77                     47 868,43
Stroje prístroje zariadenia                     10 398,85                             8 565,43
1 833,42
Drobný dlhodobý majetok                      2 072,13                             2 001,75
70,38 
Podielové  cenne  papiere                         24 394,65
24 394,65
Krátkodobé  pohľadávky                                 35,00
35,00
Základný  bežný  účet  221                         15 040,24
15 040,24
Rezervný  fond                                             1   366,01
1 366,01 
Pokladňa                                                         414,87
414,87
Majetok spolu:                                216 896,92                    69 906,95      
146 989,97
STRANA PASÍV:
nevysporiadaný  výsledok  hospodárenia
96 968,87
výsledok  hospodárenia  za  účtovné  obdobie
26 243,86 
zúčtovanie  medzi  subjektmi  verejnej  správy



13 000,00
dodávatelia
53,85  
zamestnanci  účet  331
1 112,92
ostatné  záväzky  účet  333
9,71 
zúčtovanie  s  orgánmi  soc.  a  zdrav.  poistenia  336
632,59
ostatné  priame  dane  342
113,57 
výnosy  budúcich  období  384
8 854,60         
Spolu:                                                                                                          
146 989,97

VI. Stavy účtov a pokladne  k 31. 12. 2018

VÚB, a. s., :   bežný účet       .................................................................................
15 040,27  €
VÚB,  a.  s.,  :  rezervný  fond .................................................................................
1 366,01  €
Pokladňa :                                  .................................................................................
414,87  €
_____________________________________________________________
 SPOLU:
16 821,15 €

VYLÚČENIE PREBYTKU:
                                       -  Dotácia  MF  SR
-13 000,00 €   
                                       -  Rezervný  fond
-  1 366,01 €    
 _____________________________________________________________

PRÍJMY CELKOM:            

       Skutočnosť  k 31.12.2018   v
eurách   

                      43 642

      bežné príjmy:                       30 642
      -kapitálové príjmy:                       13 000
VÝDAVKY CELKOM:                       28 443

    -bežné výdavky:                       28 443
    - kapitálové výdavky:                           - 0 -



 Prebytok hospodárenia                     15 199

Výsledok hospodárenia obce Mudrovce ...............................................   
15 199,00  €        
Nevyčerpané účelovo viazané finančné prostr.  ....................................   
13 000,00 €

                                                                  
Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 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 je bežný a kapitálový rozpočet, prevod prebytku hospodárenia obce
vo výške  2 199,00 €, 
bez finančných operácii 

Preto na základe zistených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške
2 199,- eur, čo je skutočný zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v 
pokladnici obce k 31.12.2018.
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