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Záverečný účet Obce JOVICE
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2018 uznesením č. 8/2018
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa
druhá zmena schválená dňa

20.05.2019
16.12.2019

uznesením č . 38/2019
uznesením č. 65/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený
rozpočet
v€
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy

458 454,61

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
467 857,38

282 045,00

316 530,67

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

170 409,61
6 000,00

72 478,71
78 848,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

393 559,90

458 652,67

252 127,00
141 432,90
0

309 738,67
148 914,00
0

64 894,71

9 204,71

Rozpočet obce / prebytok, schodok

/

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
467 857,38

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

476 966,76

101,94 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 467 857,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 476 966,76 EUR , čo predstavuje 101,94 % plnenie.
1. Bežný príjem
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
316 530,67

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

319 850,04

101,04 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 316 530,67 ,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 319 850,04 EUR , čo predstavuje 1001,04 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
254 525,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

256 478,80

100,76 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 221 885,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 225 750,16 €, čo predstavuje plnenie na
101,74 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 22 981,64 €, čo je
95,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 213,29 €, dane zo stavieb boli
v sume 7 768,35 € a dane z bytov boli v sume 0,- €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
22 061,85 €, za nedoplatky z minulých rokov 919,79 €. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 386,55 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 540,00- € čo je 108 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 488,- € za nedoplatky z minulých rokov
52,- €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 274,36 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 150,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 54,00 € čo je 36 %
plnenie.

Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 90,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32,70 € čo je 36,66 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 900,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 120,30 € čo je
90,13 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 415,24 € za nedoplatky
z minulých rokov 705,06 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávku za poplatok komunálny
odpad a drobný stavebný odpad v sume 3 764,54 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
13 340,-

Skutočnosť k 31.12.2019
11 489,57

% plnenia
86,13 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10 340- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 911,07 €, čo je
76,51 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 3,41 € a príjem z prenajatých
budov, priestorov v sume 6 857,86 € a zariadení v sume 1 049,80,- € a za dividendy 0 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 578,50 €, čo je
119,28 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
14 485,12

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

15 223,77

105,09 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14 485,12,- EUR, bol skutočný príjem vo
výške 15 223,77 EUR, čo predstavuje 105,09 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vrátky, odvody Synot
Tip, za služby, poplatky MŠ, stočné, tovary a stravné v ŠJ.
Prijaté granty a transfery:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 34 593,67 EUR bol skutočný príjem vo výške
36 657,54 EUR, čo predstavuje 105,96 % plnenie.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovateľ
MV SR
ÚPSVaR Rožňava
MDVaRR SR
MDVaRR SR
OÚ ŽP Košice

Suma v €
241,56
7 507,86
955,99
31,62
60,51

Účel
Hlásenie obyvateľov - REGOB
Prídavky na deti
Prenesený výkon stavebníctvo
Prenesený výkon CDPK
Prenesený výkon ŽP

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
MF SR -OÚ Rožňava
MF SR - OÚ Košice
MV SR
ÚPSVaR Rožňava
Spolu:

2 834,40
116,20
2 923,16
1 725,44
1 757,00
21,20
18 482,60
28 100,94

Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Aktivačná činnosť
Voľby / EÚ 2019, referndum /
MŠ na výchovu deti v predškol vek.
Prenes. výk. register adries
Transfer par. 50j

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
72 478,71

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

78 268,71

107,98

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Obec v roku 2019 predala nasledovné pozemky zapísané na LV č.415 a LV č. 1196 na
základe :
- uznesenia obecného zastupiteľstva č.44/2018 - pozemkov v počte 23 / orná pôda, TTP a
ostatná plocha / - za kúpnu cenu 72 476,71 € pre Národnú diaľničnú spoločnosť , a.s.
Bratislava pre účely stavby - „ Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov n/Turňou“
- uznesenia obecného zastupiteľstva č.43/2019 parc.č. 540/2 o výmere 698 m2 – TTP
v hodnote 2 792,- €
Granty a transfery

P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
MF SR

Suma v €
Investičná akcia
3 000,- Rekonštrukcia verejného rozhlasu

Obec v roku 2019 prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:

Na základe uznesenia vlády číslo 559 zo dňa 20.11.2019 Ministerstvo financií SR poskytol
účelovú dotáciu v sume 3 000,- EUR na kapitálové výdavky na akciu „ Rekonštrukcia a
rozšírenie verejného rozhlasu“ . Dotácia bude čerpaná v roku 2020.
3) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
78 848,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

78 848,01

100 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 78 848,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v
sume 78 848,01 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 65/2019 zo dňa 16.12.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu vo výške 72 500,- EUR na financovanie projektu „ Rekonštrukcia
miestnych komunikácií v Joviciach“ v rámci projektu č. 072KE130042 cez Pôdohospodársku
platobnú agentúru v Bratislave.
K 1.1. 2019 sme zapojili do rozpočtu obce zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z
roku 2018 v nasledujúcom členení:
- finančné prostriedky z MF SR vo výške 6 000,- EUR /uznesenia vlády číslo 490 zo dňa
24.10.2018 Ministerstvo financií SR účelová dotácia na akciu Výmena strechy materskej
školy použitie v roku 2019 /.
- zostatok fin. prostriedkov za školskú jedáleň vo výške 348,01 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
458 652,67

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

442 731,44

96,52 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 458 652,67 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 442 731,44 EUR, čo predstavuje 96,52 % plnenie.
1) Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
309 738,67

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

293 584,21

94,78 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 309 738,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 293 584,21 EUR, čo predstavuje 94,78 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 127 810,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 127 312,63 €, čo
je 99,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov pracovníkov školstva, odmeny poslancom a odmeny na základe DoVP.
Čerpanie obsahuje aj doplatok na odstupné pre bývalého starostu obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 42 033,97,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 43 191,66 €, čo
je 102,75
% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 128 171,23- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 111 554,01 €,
čo je 87,03 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce Jovice , ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 723,47 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 11 525,91€, čo
predstavuje 98,31 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec v roku 2019 neprijala ani nesplácala bankové úvery.

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
148 914,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

149 147,23

100,15 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 148 914,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 149 147,23 EUR, čo predstavuje 100,15 % plnenie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Relaxačno oddychová zóna Jovice - vizualizácia - cez MAS -Gemer Rožňava

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 960,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

b) Rekonštrukcia MK Jovice - cez PPA – projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 92 402,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 91 776,62 EUR, čo predstavuje 99,33 % . Dokončili sme začaté práce
v roku 2018 prebehla asfaltovanie jednotlivých úsekov podľa projektu.
c) Rekonštrukcia verejného osvetlenia – na parcele č. 1165
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 750,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 4 727,10 EUR, čo predstavuje 99,52 % plnenie. Samotná realizácia bola v roku
2018 a v roku 2019 sa konala finančné vysporiadanie v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 11/2019 zo dňa 21.01.2019.
d) Betónové oplotenie cintorína Jovice
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25 800,- EUR bolo skutočne čerpané k
31.12.2019 v sume 26 737,20 EUR, čo predstavuje 103,63 % plnenie. Betónové oplotenie
okolo cintorína dodala a montovala firma Flinstones Centrum, s.r.o. Vranov nad Topľou v
hodnote 26 737,20 EUR a kovovú bránu dodal Zoltán Zagiba Zagikov v hodnote 780,- EUR .
e) Rekonštrukcia strechy na budove MŠ – výmena strešnej krytiny
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 24 951,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 24 946,31 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie. Na financovanie sme používali
prostriedky zo ŠR cez MF SR v sume 6 000,- EUR a vlastné prostriedky v sume 18 946,31
EUR. Realizáciu vykonal dodávateľ Jozef Boršodi, Stavebné a tesárske práce Krásnohorská
Dlhá Lúka.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019
0

Obec v roku 2019 nemala výdavkové finančné operácie

% plnenia
-

4. Prebytok/ schodok hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

319 850,04
319 850,04

Bežné príjmy spolu

z toho : bežné príjmy obce

293 584,21
293 584,21

Bežné výdavky spolu

z toho : bežné výdavky obce

/

26 265,83
78 268,71
78 268,71

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

z toho : kapitálové príjmy obce

149 147,23
149 147,23

Kapitálové výdavky spolu

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku - Úrad vlády SR dotácia/ školská jedáleň
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úrad vlády, HN stravné, ŠJ, /
Upravené hospodárenie obce

- 70 878,52
- 44 612,69
-44 612,69
78 848,01
0
78 848,01
476 966,76
442 731,44
34 235,32
3 000 + 945,60+ 483,44
/4 429,04 /

29 806,28

Z tvorby prebytku sme vylúčili zostatky vo fondoch a nevyčerpanú dotáciu na kapitálové výdavky.

Prebytok rozpočtu v sume 29 806,28 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu

29 806,28 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019
vo výške 29 806,28 EUR.

5. Tvorba a použitie fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
analytickom účte . O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok /2018/
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
na financovanie projektu Rekonštrukcia MK
Jovice cez PPA

Suma v EUR
127 860,22
18 800,20
-72 500

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky / oprava v účtovníctve/
KZ k 31.12.2019

74 160,42

Obec v roku 2019 v rámci opatrenia č. 2/2019 čerpala financie z rezervného fondu na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 65/2019 zo dňa 16.12.2019 vo výške 72 500,- Eur na
krytie výdavkov projektu „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Joviciach“ v rámci
projektu č. 072KE130042 cez Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v.z.n.p.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
3 073,48
1 157,44
347,60
3 883,32

1,05 %

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019v EUR

Majetok spolu

1 746 180,62

1 769 256,40

Neobežný majetok spolu

1 566 850,80

1 639 994,53

0

0

1 444 910 ,74

1 518 054,47

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

Obežný majetok spolu

177 499,29

127 328,33

287,31

325,15

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

20 559,32

15 382,79

156 652,66

111 620,39

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 830,53

1 933,54

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

1 746 180,62

1769 256,40

725 405,65

792 655,73

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

726 405,65

792 655,73

31 200,61

29 988,32

384,00

408

6 000

3 000

3 073,48

3 883,32

21 743,13

22 697,00

0

0

988 574,36

946 612,35

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzku

Záväzky celkom k
31.12.2019 v Eur

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

- dodávateľom

3 907,28

3 907,28

0

- zamestnancom

10 861,32

10 861,32

0

- poisťovniam

6 379,15

6 379,15

0

- daňovému úradu

1 372,96

1 372,96

0

- štátnemu rozpočtu

0

0

0

- bankám

0

0

0

-štátnym fondom

0

0

0

- ostatné záväzky

176,29

176,29

0

22 697,00

22 697,00

Druh záväzkov voči:

Záväzky spolu k 31.12.2018

Obec neuzatvorila v r. 2019 lízingovú zmluvu .
Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Výška
Ročná splátka Ročná splátka Zostatok
Rok splatnosti
poskytnutého istiny za rok úrokov za
úveri ( istiny)
úveru
2019
rok 2019
k 31.12.2019

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 :
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z krátkodobého úveru
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce

0
0
0
0 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
Spolu celková suma dlhu obce bez úveru zo ŠFRB

0
0 EUR

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

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2008 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky / BV /
- kapitálové výdavky /KV /
-1TJ Mladosť Jovice - BV - na činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

OZ A. Cházára Jovice - BV -IX.Pamätná túra

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 000,00

2 457,17

542,83

500 ,00

500,00

-4-

0
0

Spolu :

3 500,00 EUR

2 957,17 EUR

542,83 EUR

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2008
o dotáciách. T J Mladosť Jovice rozdiel 542,83 € dňa 31.12.2019 vrátil v hotovosti pre obec cez
príjmový pokladničný doklad č. 1300.

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

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
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
- Nemáme zriadené a založené žiadne právnické osoby

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

MV SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Hlásenie obyvateľov- register adries

MDVaRR

Prenesený výkon štát.správ.

SR

stavebníctvo

MDVaRR

Prenesený výkon štát.správ.

SR

CDPK

OÚ ŽP

Prenesený výkon štát.správ.

Košice

životné prostredie

ÚPSVaR

Transfer na stravovanie deti v

Rožňava

HN

ÚPSVaR

Transfer na školské potreby

Rožňava

deti v HN

MF SR
OÚ Košice

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

262,76

262,76

0

955,99

955,99

0

31,62

31,62

0

60,51

60,51

0

2834,40

1 888,80

945,60

116,20

116,20

0

Voľby

1 725,44

1 725,44

0

Výchova a vzdelávanie v MŠ

1 757,00

1 757,00

0

Prídavky na deti

7 507,86

7 507,86

0

ÚPSVaR

Aktivačná činnost pre

2 923,16

2 923,16

0

Rožňava

nezamestnaných

MF SR

Transfer Úrad vlády

3 000,00

-

3 000,00

odbor školstva

ÚPSVaR
Rožňava

ÚPSVaR

Transfer na projekt par. 50 j

18 482,60

18 482,60

Rožňava
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Jovice nepoužíva programový rozpočet.

0

