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Závere�ný ú�et obce  
a rozpo�tové hospodárenie za rok 2017 

1. Rozpo�et obce na rok 2017  

Základným   nástrojom  finan�ného  hospodárenia  obce  bol   rozpo�et   obce   na  rok   2017. 
Obec zostavila rozpo�et pod�a ustanovenia § 10 odsek 7) zákona �.583/2004 Z.z. o rozpo�tových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rozpo�et obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpo�et bol 
zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový  rozpo�et ako nulový. 

Hospodárenie obce sa riadilo pod�a schváleného rozpo�tu na rok 2017.  
Rozpo�et obce bol schválený obecným zastupite�stvom d�a 09.12.2016 uznesením �. 70/2016.    
Rozpo�et bol zmenený pä�krát: 
- prvá  zmena  schválená d�a 27.3.2017 uznesením �. 71/2017 
- druhá zmena schválená d�a 5.6.2017 uznesením �. 75/2017 
- tretia zmena schválená d�a 31.7.2017 uznesením �. 79/2017 
- štvrtá zmena schválená d�a 22.9.2017 uznesením �. 82/2017 
- piata zmena schválená d�a 15.12.2017 uznesením �. 85/2017. 

Rozpo�et obce k 31.12.2017  

Schválený  
rozpo�et  

Schválený 
rozpo�et  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 249172 326675 
z toho :   
Bežné príjmy 249172 267175 
Kapitálové príjmy 0 16500 
Finan�né príjmy 0 43000 
Výdavky celkom 249172 326675 
z toho :   
Bežné výdavky 249172 263801 
Kapitálové výdavky 0 62874 
Finan�né výdavky 0 0 
Rozpo�tové hospodárenie obce 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % plnenia 

326675 327337,08 100,20 

Z rozpo�tovaných celkových príjmov 326675 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 
327337,08  EUR, �o predstavuje  100,20 % plnenie.  

1. Bežné príjmy 

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene  

Skuto�nos� k 31.12.2017 % plnenia 

267175 262440,13 98,23 

Z rozpo�tovaných bežných príjmov 267175 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 
262440,13  EUR, �o predstavuje  98,23 % plnenie.  

a) da�ové príjmy  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % plnenia 

187272 187068,21 99,89 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finan�nej �iastky v sume 171963 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2017 poukázané finan�né prostriedky zo ŠR v sume 171963,04 EUR, �o predstavuje 
plnenie na 100 %.  

Da� z nehnute�ností 
Z rozpo�tovaných 12178 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 12028,67 EUR, �o 
predstavuje plnenie na 98,77 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10338,03 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 1690,64 EUR. Za rozpo�tový rok bolo zinkasovaných  
11661,86 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 366,81 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje 
poh�adávky na dani z nehnute�ností v sume 6659,95 EUR. 

Da� za psa  - príjmy za rok 2017 v sume 490 EUR
Da� za užívanie verejného priestranstva - príjmy za rok 2017 v sume 94,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - príjmy za rok 2017 v sume 2492 
EUR. 

b) neda�ové príjmy  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % plnenia 

6570 5957,50 90,68 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpo�tovaných 470 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 286,97 EUR, �o je 61,06 
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4,20 EUR a 
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 282,77 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Ostatné poplatky - správne poplatky: 
Z rozpo�tovaných 656 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 655,50 EUR, �o je 99,92 
% plnenie.  
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:  
Z rozpo�tovaných 4802 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 4451,25 EUR, �o je 
92,70 % plnenie. Ide o príjem poskytnutie rôznych služieb, za stravné, na �iasto�nú úhradu 
nákladov v MŠ, na režijné náklady školskej jedálne a z predaja skladových zásob. 

Úroky z vkladov 
Z rozpo�tovaných 10 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 0 EUR.  

Iné neda�ové príjmy:  
Z rozpo�tovaných iných neda�ových príjmov 632 EUR, bol skuto�ný príjem vo výške 563,78 
EUR, �o predstavuje 89,21 % plnenie.  
Medzi iné neda�ové príjmy boli rozpo�tované príjmy z dobropisov a úhrady pokút 
z priestupkových konaní, z odvodov z prevádzkovania stávkových terminálov, vratky zo 
zdravotného poistenia . 

c) Prijaté granty a transfery 

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % plnenia 

73333 69414,42 94,66 

Z rozpo�tovaných grantov a transferov 73333 EUR bol skuto�ný príjem vo výške 69414,42 
EUR, �o predstavuje  94,66  % plnenie. 

Poskytovate�   Suma 
v EUR 

Ú�el  

ÚPSVaR, Trebišov  1310,53 Aktiva�ná �innos�, dobrovo�nícke práce  
ÚPSVaR, Trebišov 249 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi  
ÚPSVaR, Trebišov 1642 Na stravovacie návyky pre deti v hmotnej 

núdzi  
Okresný úrad Košice 45462,90 Základné školstvo, predškolská výchova  
Okresný úrad  Trebišov 30 Odmena skladníka CO  
Ministerstvo vnútra SR 273,36 Hlásenie pobytu ob�anov, register adries  
Ministerstvo vnútra SR 728,78 Financovanie volieb do orgánov 

samosprávnych krajov  
Ministerstvo vnútra SR 53 Životné prostredie – prenesený výkon ŠS 
ÚPSVaR, Trebišov 446,88 Osobitný príjemca – rodinné prídavky 
ÚPSVaR, Trebišov 12671,89 Na podporu zamestnanosti §54  
ÚPSVaR, Trebišov 4546,08 Na podporu zamestnanosti §50j  
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ABG Trebišov s.r.o., Trebišov 550 Sponzorský príspevok na reprezenta�né 
ú�ely 

Miestna ak�ná skupina  
TOKAJ-ROVINA o.z. 

1450 Príspevok na zabezpe�enie kultúrno-
spolo�enskej akcie 

Granty a transfery boli ú�elovo u�ené a boli použité v súlade s ich ú�elom. 

2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % plnenia 

16500 25000 151,52 

Z rozpo�tovaných kapitálových príjmov 16500 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 
25000  EUR, �o predstavuje 151,52 % plnenie.  

Prijaté granty a transfery 

Poskytovate� dotácie Suma v € Ú�el 
Ministerstvo financií SR, Bratislava 6000 Dotácia na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií 
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 10500 Dotácia rozšírenie kamerového systému  

v obci 
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 8500 Dotácia v oblasti prevencie kriminality – 

Fitpark pre seniorov  

3. Príjmové finan�né operácie:  
  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % plnenia 

43000 39896,95 92,78 

Z rozpo�tovaných finan�ných príjmov 43000 EUR bol skuto�ný príjem k 31.12.2017 v sume 
39896,95 EUR, �o predstavuje  92,78 % plnenie.  
Uznesením obecného zastupite�stva �. 79/2017 zo d�a 31.07.2017 bolo schválené rozpo�tové 
opatrenie �.3/2017, v ktorom je zahrnuté použitie rezervného fondu v sume 43000 EUR a to na: 

- financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 43000 EUR. 
V skuto�nosti bolo plnenie v sume 39896,95 EUR. 

3. Rozbor �erpania výdavkov za rok 2017  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % �erpania 

326675 291501,83 89,23 
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Z rozpo�tovaných celkových výdavkov 326675 EUR bolo skuto�ne �erpané k 31.12.2017 
v sume 291501,83  EUR, �o predstavuje  89,23  % �erpanie.  

1. Bežné výdavky  
  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % �erpania 

263801 231829,96 87,88 

Z rozpo�tovaných bežných výdavkov 263801 EUR bolo skuto�ne �erpané  k 31.12.2017 v sume 
231829,96  EUR, �o predstavuje  87,88 % �erpanie.  

�erpanie  jednotlivých  rozpo�tových  položiek bežného rozpo�tu je prílohou  Závere�ného ú�tu.  

Medzi významné položky bežného rozpo�tu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpo�tovaných 123592 EUR bolo skuto�né �erpanie k 31.12.2017 v sume 112414,63 EUR, 
�o je 90,96 % �erpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  pracovníkov 
základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a pracovníkov prijatých na základe dohody na 
podporu zamestnanosti § 50j, § 54. 
Poistné a príspevok do pois�ovní  
Z rozpo�tovaných  43453 EUR bolo skuto�ne �erpané k 31.12.2017 v sume 39315,19  UR, �o je 
90,48 % �erpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpo�tovaných 85630 EUR bolo skuto�ne �erpané k 31.12.2017 v sume 69021,85 EUR, �o je 
80,60 % �erpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú stravovanie, 
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, výdavky na športové a kultúrne 
podujatia, odmeny poslancov, vývoz odpadov, ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpo�tovaných 11126 EUR bolo skuto�ne �erpané k 31.12.2017 v sume 11078,29 EUR, �o 
predstavuje 99,57 % �erpanie. Patria sem �lenské príspevky združeniam, príspevok športovému 
klubu, na �innos� CV�, odchodné a nemocenské dávky zamestnancov. 

2.  Kapitálové výdavky 
  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % �erpania 

62874 59671,87 94,91 

Z rozpo�tovaných kapitálových výdavkov 62874 EUR bolo skuto�ne �erpané  k 31.12.2017 
v sume 59671,87 EUR, �o predstavuje  94,91 % �erpanie.  

�erpanie jednotlivých rozpo�tových položiek kapitálového rozpo�tu je prílohou Závere�ného 
ú�tu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpo�tu patrí:  
a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií
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Z rozpo�tovaných  49000 EUR bolo skuto�ne vy�erpané k 31.12.2017 v sume 45896,95 EUR,  
�o predstavuje 93,67 % �erpanie.  
b)  Kamerový systém v obci Zempl. Jastrabie - rozšírenie 
Z rozpo�tovaných  13400 EUR bolo skuto�ne vy�erpané k 31.12.2017 v sume 13300,92 EUR, 
�o predstavuje 99,26 % �erpanie. 

3) Výdavkové finan�né operácie : 
  

Schválený rozpo�et na rok 
2017 po poslednej zmene 

Skuto�nos� k 31.12.2017 % �erpania 

0 0 0 

4. Prebytok/schodok rozpo�tového hospodárenia za rok 2017 

Hospodárenie obce Skuto�nos� k 31.12.2017 v EUR 

Bežné  príjmy spolu 262440,13
z toho : bežné príjmy obce  262440,13

             bežné príjmy RO 0

Bežné výdavky spolu 231829,96
z toho : bežné výdavky  obce  231829,96

             bežné výdavky  RO 0

Bežný rozpo�et 30610,17
Kapitálové  príjmy spolu 25000,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  25000,00

             kapitálové  príjmy RO 0

Kapitálové  výdavky spolu 59671,87
z toho : kapitálové  výdavky  obce  

             kapitálové  výdavky  RO 0

Kapitálový rozpo�et -34671,87
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo�tu -4061,70
Vylú�enie z prebytku  9404,32
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo�tu -13466,02
Príjmy z finan�ných operácií 39896,95

Výdavky z finan�ných operácií 0

Rozdiel finan�ných operácií 39896,95
PRÍJMY SPOLU  327337,08
VÝDAVKY SPOLU 291501,83
Hospodárenie obce 35835,25
Vylú�enie z prebytku 9404,32
Upravené hospodárenie obce 26430,93
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Schodok rozpo�tu v sume 4061,70 EUR  zistený pod�a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona �. 583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevy�erpané prostriedky zo ŠR a  
pod�a osobitných predpisov v sume 9404,32 EUR  bol v rozpo�tovom roku 2017 vysporiadaný :

- z  rezervného fondu 13466,02 EUR  

Schodok rozpo�tu zistený pod�a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona �. 583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevy�erpané prostriedky zo ŠR ú�elovo ur�ené na bežné výdavky v sume  904,32 EUR, 
a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  904,32 EUR 
b) nevy�erpané prostriedky zo ŠR ú�elovo ur�ené na kapitálové výdavky v sume 8500 EUR, 

a to na : 
- projekt Fitpark pre seniorov v Zemplínskom Jastrabí v sume  8500  EUR 

ktoré je možné použi� v rozpo�tovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
�.523/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zostatok  finan�ných operácií v sume  13466,02  EUR, bol  použitý na: 
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpo�tu v sume 13466,02  EUR 

Zostatok  finan�ných operácií pod�a § 15 ods. 1 písm. c) zákona �. 583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume 26430,93  EUR, navrhujeme použi� na : 

- tvorbu rezervného fondu 26430,93 EUR  

Na základe uvedených skuto�ností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo 
výške 26430,93 EUR.  

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov  

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

           
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017  5572,59 
Prírastky - z prebytku rozpo�tu za uplynulý  
                  rozpo�tový rok  

48506,67 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikate�skej �innosti po zdanení  

0 

                - z finan�ných operácií 0 
Úbytky  -  použitie rezervného fondu : 

- uznesenie �. 79/2017 zo d�a 31.07.2017, rekonštrukcia miestnej          
komunikácie 

39896,95 

               - krytie schodku rozpo�tu 0 
               - ostatné úbytky  0 
KZ k 31.12.2017 14182,31 
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Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona �.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravujú Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finan�ných 
prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov Obecného úradu Zemplínske Jastrabie.  

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2017 95,99 
Prírastky - povinný prídel -     1,05  %                    1015,47 
               - ostatné prírastky 0 
Úbytky   - stravovanie                     351,88 
               - regeneráciu PS, dopravu               700,00 
               - dopravné                           0 
               - ostatné úbytky                                               0 
KZ k 31.12.2017 59,58 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 1687549,75 1627493,56 

Neobežný majetok spolu 1616714,29 1561221,30 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 9140 8792,88 

Dlhodobý hmotný majetok 1485619,90 1430474,03 

Dlhodobý finan�ný majetok 121954,39 121954,39 

Obežný majetok spolu 69349,35 64715,75 

z toho :   

Zásoby 2510,77 2212,07 

Zú�tovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé poh�adávky 0 0 

Krátkodobé poh�adávky  722,61 744,84 

Finan�né ú�ty  66115,97 61758,84 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

�asové rozlíšenie  1486,11 1556,51 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1687549,75 1627493,56 

Vlastné imanie  486991,18 504115,29 

z toho :   

Oce�ovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  486991,18 504115,29 

Záväzky 16635,23 22565,69 

z toho :   

Rezervy  3984 720 

Zú�tovanie medzi subjektami VS 0 9361,35 

Dlhodobé záväzky 95,99 59,58 

Krátkodobé záväzky 12555,24 12424,76 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

�asové rozlíšenie 1183923,34 1100812,58 

7. Preh�ad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2017 v EUR 
z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov vo�i:     
- dodávate�om 797,56 797,56  
- zamestnancom 6865,18 6865,18  
- pois�ovniam  4017,08 4017,08  
- da�ovému úradu 744,94 744,94  
- štátnemu rozpo�tu 9361,35 9361,35  
- bankám 0 0  
- štátnym fondom 0 0  
- ostatné záväzky 779,58 779,58  

Záväzky spolu k 31.12.2017 22565,69 22565,69 0 

Stav úverov k 31.12.2017:       0 EUR 

Obec neprijala žiadne návratné zdroje financovania.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
  
Obec nie je zria�ovate�om príspevkovej organizácie. 
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9. Preh�ad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikate�om pod�a § 7 ods. 4 zákona �.583/2004 Z.z. 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 
osobám - podnikate�om na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný 
alebo verejnoprospešný ú�el, ktoré bolo schválené 16.11.2007.  

Žiadate� dotácie 
Ú�elové ur�enie dotácie : uvies�  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finan�ných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skuto�ne 
použitých 

finan�ných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(st�.2 - st�.3 ) 

- 4 -
Športový klub Zemplínske Jastrabie – bežné 
výdavky na �innos� klubu 

3835,95 3835,95 0 

Mesto Trebišov – bežné výdavky na 
záujmové vzdelávanie detí a mládeže 
v centrách vo�ného �asu 

91 91 0 

K 31.12.2017 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách, 
vyú�tované. 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikate�skej �innosti 

Obec nemala v roku 2017 podnikate�skú �innos�.  

11.  Finan�né usporiadanie vz�ahov vo�i  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpo�tu 
c) štátnym fondom 
d) rozpo�tom iných obcí 
e) rozpo�tom VÚC 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona �.583/2004 o rozpo�tových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finan�ne usporiada� svoje hospodárenie vrátane finan�ných vz�ahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikate�om a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finan�né prostriedky svojho rozpo�tu, �alej usporiada� finan�né vz�ahy 
k štátnemu rozpo�tu, štátnym fondom, rozpo�tom iných obcí a k rozpo�tom VÚC. 

a) Finan�né usporiadanie vo�i zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby. 
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b) Finan�né usporiadanie vo�i štátnemu rozpo�tu: 

Poskytovate�  

    
        - 1 - 

Ú�elové ur�enie grantu, transferu   
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finan�ných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skuto�ne 
použitých 
finan�ných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(st�.3 - st�.4 
) 

- 5 -
ÚPSVaR, Trebišov  Aktiva�ná �innos�, 

dobrovo�nícke práce - BV 
1310,53 1310,53 0 

ÚPSVaR, Trebišov Školské potreby pre deti 
v hmotnej núdzi - BV 

249 249 0 

ÚPSVaR, Trebišov Na stravovacie návyky pre deti 
v hmotnej núdzi - BV 

1642 1642 0 

Okresný úrad Košice Základné školstvo, predškolská 
výchova - BV 

45462,90 44558,58 904,32 

Okresný úrad  
Trebišov 

Odmena skladníka CO - BV 30 30 0 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Hlásenie pobytu ob�anov, 
register adries - BV 

273,36 273,36 0 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Financovanie volieb do ogánov 
samosprávnych krajov -  BV 

728,78 728,78 0 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Životné prostredie – prenesený 
výkon ŠS - BV 

53 53 0 

ÚPSVaR, Trebišov Osobitný príjemca – rodinné 
prídavky - BV 

446,88 446,88 0 

ÚPSVaR, Trebišov Na podporu zamestnanosti §54 
- BV 

12671,89 12671,89 0 

ÚPSVaR, Trebišov Na podporu zamestnanosti §50j 
- BV 

4546,08 4546,08 0 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Dotácia rozšírenie kamerového 
systému - KV 

10500 10500 0 

Ministerstvo financií 
SR  

Dotácia na rekonštrukciu 
miestnej komunikácie -  KV 

6000 6000 0 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Dotácia v oblasti prevencie 
kriminality – Fitpark pre 
seniorov - KV 

8500 0 8500 

c) Finan�né usporiadanie vo�i štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

d) Finan�né usporiadanie vo�i rozpo�tom iných obcí  

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou.
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e) Finan�né usporiadanie vo�i rozpo�tom VÚC 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpo�tu         

Obec Zemplínske Jastrabie od roku 2015 zostavuje v zmysle § 4 ods. 5 zákona �. 583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
rozpo�et bez programovej štruktúry.  

Vypracovala:                                                 Predkladá:  
Ing. Blažena Haj�áková    Miroslav Ma�ar   

V Zemplínskom Jastrabí d�a 25.05.2018

13. Návrh uznesenia: 

Obecné zastupite�stvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Závere�nému ú�tu za rok 2017. 

Obecné zastupite�stvo schva�uje Závere�ný ú�et obce a celoro�né hospodárenie bez 

výhrad. 

Obecné zastupite�stvo schva�uje použitie prebytku rozpo�tového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  26430,93  EUR. 



Príloha k Závere nému ú tu za rok 2017
















