OBEC H O N C E

Záverečný účet Obce Honce
za rok 2018

V Honciach, február 2019
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Záverečný účet Obce Honce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2018 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. Objem rozpočtu príjmov bol v čiastke 127 181 € a tak isto aj objem výdavkov bol
takej istej čiastke Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č.
32/2017.
Bol zmenený 2 krát :
- prvá zmena schválená dňa 30.07.2018 uznesením č. 18/2018
- druhá zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 10/2019.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2018
Rozpočet obce v celých € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

151 243
151 243
0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

111 243
98 553
+12 690

52 690
- 52 690
40 000
0
+40 000
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €
Rozpočet
151 243

Skutočnosť
151 242,82

% plnenia
100,00

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet
95 240

Skutočnosť
90 579,77

% plnenia
95,11

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 80 859,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 79 102,33 € čo predstavuje plnenie na
97,83 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8 150,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 6 671,40 €, čo je
81,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 846,13 €, dane zo stavieb boli vo
výške 2 759,17 € a dane z bytov vo výške 66,10 €.
c) Daň za psa 274,- €
d) Daň z úhrad za dobývací priestor 531,- €
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 000,93 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet
5 253

Skutočnosť
5 028,49

% plnenia
95,73

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 300,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 537,02 €, čo je
76,88 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, pozemkov, priestorov a objektov 1 327,68
€ a strojov, techniky a náradia vo výške 82,74 €, príjem dividend za rok 2017 v celkovej
čiastke 1 126,60 €,
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 1 950 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 852,44 €, čo je 95,00
% plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za osvedčenie podpisov a
fotokópii a vydané potvrdenia, ktoré sú vo výške 653,- € a 38,- € za poplatky za rozhlas,
kopírovanie, príjem nájomného za hrobové miesta v čiastke 1 111,44 € a poplatok za
znečisťovanie ovzdušia 50,00 €.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet
3 750

Skutočnosť
2 785,84

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
1.
ÚPSVaR
0
2
Obvodný úrad Rožňava
120,78
3
Obvodný úrad Rožňava
21,20
4
Obvodný úrad Rožňava
526,86
5
GrantyMikroregión Štítnická dolina,
450,00
Komunálna poisťovňa, VSK
Mineral, Brantner Gemer,
6
Okresný úrad Košice
33,00
8
FK Honce
300,00
9
BROKER SERVICE GROUP
1 334
Spolu:

% plnenia
91,03
Účel
Aktivačná činnosť
Evidencia obyvateľov
Register adries
Voľby
Dotácia na deň obce

Dotácia – Životné prostredie
Dotácia pre obec od FK Honce
Dotácia na dresy pre FK Honce

2 785,84

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet
7 000

Skutočnosť
7 000,00

% plnenia
100,00

V rámci kapitálových príjmov obec obdržala dotáciu z MF SR v čiastke 7 000,00 €
s účelovým určením na rekonštrukciu strešnej konštrukcie na dome smútku a rekonštrukcie
strechy bývalej MŠ. Realizácia uvedenej investičnej akcie bude v roku 2019.
5) Príjmové finančné operácie
Rozpočet
40 000

Skutočnosť
45 848,72

% plnenia
114,62

V priebehu roka 2018 bol vykonaný prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do
príjmov rozpočtu na posilnenie kapitálových výdavkov v celkovej čiastku 45 842,72 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018
1) Bežné výdavky :
Rozpočet
98 553

Skutočnosť
91 750,84
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% plnenia
93,09

v tom :
Funkčná klasifikácia
0111 – Správa úradu
0160 - Voľby
0320- Požiarna ochrana

Rozpočet
62 014
526
304

Skutočnosť
65 920,53
526,86
304

% plnenia v €
106,30
100,00
100,00

04430451051006200640-

Stavebný úrad
Miestne komunikácie
TKO
UPSVaR
Verejné osvetlenie

407
522
8 755
717
1 770

407,14
522,6
8 754,89
717,29
1 769,85

100,03
100,00
100,00
100,04
99,99

0810082008300840Spolu

Telovýchovná jednota
Kultúra
Miestny rozhlas
Dom smútku

1 783
4 135
971
3 567
98 553

1 783
3 514,86
970,70
2 866,31
91 750,84

100,00
85,00
99,97
10,27
93,09

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 23 500,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 29 263,86 €, čo je
124,53 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a kontrolóra obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 9 574,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 10 599,20 €, čo je
110,70 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 47 775 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 42 080,78 €, čo je
80,08 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 9 203 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 7 307,00 €, čo
predstavuje 79,39 % čerpanie. Jedná sa o uhradené členské poplatky obce pre jednotlivé
združenia v ktorých je obec členom /ZMOS, ZMOHG, RVC, Mikroregión Štítnická dolina/
v celkovej čiastke 326,99 €, dotácia pre stavebný úrad 33,- € a CVČ Rožňava 110,00 €, a
poskytnutá dotácia na činnosť pre futbalový oddiel v čiastke 1 583,00,- € a stolnotenisový
oddiel v čiastke 200,- €. Poslanci OcZ schválili preplácanie faktúr z oblastného futbalového
klubu pre FK Honce pre rok 2018. Ďalej bolo vyplatené odstupné pre bývalú starostku
v čiastke 4 868,93 €, dotácia pre FS Genšenky v čiastke 250,00 € a na nemocenské dávky
to bola čiastka 185,08 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet
52 690

Skutočnosť
47 259,15

% plnenia
89,69

V rámci kapitálových výdavkov v roku 2018 boli financované nasledovné akcie:
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-

rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Honce – cesta k cintorínu, na
dedine, za cestou, Nová ulica v celkovej hodnote 39 644,08 €,
montáž odvodňovacích žľabov – odrážok a zaasfaltovanie miestnej
komunikácie v hodnote 5 472,- €.
Nákup pozemkov pri Dome smútku v čiastke 2 143,07 €.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018
Rekapitulácia
prebytku rozpočtu Obce Honce na rok 2018
Rozpočet 2018:

Plnenie 2018:

V celých Eur
151 243
104 243
7 000
40 000

V celých Eur
151 242,82
98 394,10
7 000,00
45 848,72

Sumár výdavkov

151 243

139 009,99

V tom: Bežné výdavky

98 553

91 750,84

52 690

47 259,15

0

12 232,83

Sumár príjmov
V tom: Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií

Kapitálové výdavky

%:

Výdavky finančných operácií

Výsledok
hospodárenia:

Výsledok rozpočtového hospodárenia t.j. rozdiel medzi dosiahnutými príjmami a čerpanými
výdavkami za rok 2018 je prebytok rozpočtu obce vo výške 12 232,83 €.
Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch a zostatku v pokladni k 31.12.2018 bol
v celkovej čiastke 15 062,16 € . Od tejto čiastky je potrebné odpočítať zostatok na účte
sociálneho fondu v čiastke 273,62 €, takže zostatok, ktorý bude preúčtovaný do
rezervného fondu za rok 2018 predstavuje čiastku 14 788,54 €. Z toho je 7 000,- €
účelovo viazaných.
Pretože Obec Honce tvorí iba rezervný fond, navrhuje Obecnému zastupiteľstvu celý prebytok
hospodárenia za rok 2018 v čiastke 14 788,54 € previesť na účet rezervného fondu.

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
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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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

MV SR

Voľby

526,86

526,86

0

MV SR

REGOB

120,78

120,78

0

MV SR

Register adries

21,20

21,20

0

Rozdiel

Uvedené finančné prostriedky boli v zmysle platných smerníc čerpané v roku 2018.
B. Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2008 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
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel

TJ – FK -bežné výdavky

1 583

1 583

0

TJ –STK - bežné výdavky

200

200

0

OZ GENŠ

250

250

0

1 450

1 450

0

Spolu

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €
Finančný dlhodobý majetok /063/
Stav k 1.1.2018
Prírastky
Obstarávacia cena
73 159
Oprávky
0
Zostatková cena
73 159

Úbytky

Stav k 31.12.2018
73 159
0
73 159

Obec bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
2 204 ks v menovitej hodnote 33,19 € za 1 ks.
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Dlhodobý hmotný majetok /021/ - Stavby
Stav k 1.1.2018

Prírastky

Obstarávacia cena

411 249,49

45 116,08

Oprávky

217 947,31

7 702,20

Úbytky

Stav k 31.12.2018
456 365,57
0

225 649,51
230 716,06

Zostatková cena

Dopravné prostriedky /023/
Stav k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
985,20
0
Oprávky
985,20
0
Zostatková cena
0

Stav k 31.12.2018

0
0

985,20
985,20
0

Majetok na účte /031/ - Pozemky
Stav k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
101 195,02
2 143,07
Oprávky
0
0
Zostatková cena
101 195,02
2 143,07

Stav k 31.12.2018
0
103 338,09
0
0
103 338,09

Drobný dlhodobý majetok /028/
Stav k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
9 453,40
0
Oprávky
0
0
Zostatková cena
9 453,40

Stav k 31.12.2018
9 453,40
0
9 453,40

Obstaranie dlhodobého majetku
041
Stav k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2018

042

043

6 450,00
47 259,15
47 259,15
6 450,00

Zostatok na účte obstaranie dlhodobého majetku obsahuje:
Zostatok na tomto účte predstavuje čiastka za vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu kultúrneho domu z roku 2015.

Obežný majetok
a/ pohľadávky
Obec k 31.12.2018 vo svojom účtovníctve eviduje pohľadávky v celkovej čiastke
390,44 €. A to a nedoplatky na poplatkoch FO daň z nehnuteľností vo výške 33,66 €,
poplatok za psa vo výške 4,- €, poplatok za cintorín vo výške 1,- €, poplatok za komunálny
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odpad vo výške 180,58 € od občanov za rok 2018. Nedoplatky za PO na daň z nehnuteľností
vo výške 145,20 a poplatok za TKO vo výške 39,- € za rok 2018.
b/ finančný majetok:
Účet

Suma v €

261 - pokladnica
262 - peniaze na ceste

705,01
0

221 - Základný bežný účet

14 357,15

Spolu:

15 062,16

Vlastné zdroje krytia majetku:
a/ bankové úvery - Obec k 31.12.2018 neeviduje žiadne prijaté ani splácané prechodné
finančné úvery.
b/ krátkodobé záväzky
Účet
321 - Dodávatelia
357 – nezúčtované dotácie

Suma v €
261,45
7 000,00

Jedná sa o nasledovné faktúry:
Interné
číslo
faktúry

Dodávateľ

Dátum
prijatia
faktúry

Obnos
dokladu v

Popis fakturovaného
plnenia

Dátum zaplatenia
faktúry

160/2018

Obec
Slavošovce

27.12.2018

87,38

faktúra za kontrolóra

03.01.2019

02/2019

Slovak
Telekom,
a. s.

02.01.2019

1,79

faktúra za telefón

07.01.2019

04/2019

Orange
Slovensko,
a. s

07.01.2019

19,99

faktúra za mobil

10.01.2019

06/2019

Slovak
Telekom,
a. s.

08.01.2019

14,00

Faktúra za telefón

10.01.2019

07/2019

Lisák
Stanislav,
Rožňava

08.01.2019

100,00

faktúra za výkon technika
požiarnej ochrany a
bezpečnostného technika za
mesiac október - december

10.01.2019

Poradca
14.01.2019
podnikateľa,
spol. s. r. o.

38,29

Vyúčtovanie predplatného za
rok 2018

20.01.2019

10/2019

€

V Honciach, dňa 20. februára 2019

Mgr. Robert Hlaváč
starosta obce
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Záverečný účet za rok 2018 :
Záverečný účet za rok 2018 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí
OcZ v Honciach dňa 06.03.2019.
Záverečný účet za rok 2018 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Honciach dňa 06.03.2019 Uznesením č. 20/III/2019.
Schválený Záverečný účet za rok 2018 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15
dní/.
Zverejnený dňa: 07.03.2019
Vyvesený dňa: 07.03.2019
Zvesený dňa: ...........................

Mgr. Robert Hlaváč
starosta obce
v. r.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 14 788,54 € na :
- podľa schválenia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2018.
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