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Záverečný účet Obce Zemplínska Teplica za rok 2012.
1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2011
uznesením č. 190/XII/2011.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- rozpočtové opatrenie č. 1 - úprava schválená dňa 30.03.2012 uznesením č. 135/III/2012,
- rozpočtové opatrenie č. 2 - úprava schválená dňa 03.07.2012 uznesením č. 173/VII/2012,
- rozpočtové opatrenie č. 3 - úprava schválená dňa 20.09.2012 uznesením č. 190/IX/2012,
- rozpočtové opatrenie č. 4, 4a - úprava schválená dňa 14.12.2012 uznesením
č. 212/XII/2012.
Rozpočet obce k 31.12.2012 v €

2567150,00

Rozpočet
po zmenách
2845881,59

905550,64
1634762,36
26837,00
0
2567150,00

454943,31
1726293,11
108592,10
556053,07
2845881,59

362302,47
1407258,10
332154,43
465435,00
2101715,00

407569,02
1510590,07
371669,43
556053,07
2289828,52

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
2845881,59

Skutočnosť k 31.12.2012
2031164,56+556053,07

% plnenia
90,91

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
336627,04

Skutočnosť k 31.12.2012
328763,09

% plnenia
97,70

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 308558,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 288314,04 €, čo predstavuje plnenie na 93,43
%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32.426,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 27.313,77 €, čo je
84,23 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15.981,98 €, dane zo stavieb boli v sume
11.127,21 € a dane z bytov boli v sume 204,58 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
26.475,80 €, za nedoplatky z minulých rokov 837,97 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností v sume 39542,44 €.
c) Daň za psa
630,80
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
185,35
e) Daň za nevýherné hracie prístroje
0
f) Daň za predajné automaty
0
g) Daň za ubytovanie
0
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov
0
i) Poplatok z reklamy
0
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
12.319,13
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet na rok
2012
33200,00

Upravený
Rozpočet na rok
2012
43137,00

Skutočnosť
k 31.12.2012

% plnenia

41846,40

97,01

a) Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 33.200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 41.846,40 €, čo
je 97,01 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2.833,65 €, príjem
z prenajatých priestorov a objektov – 39.012,75 €.
.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 1120,00 €, čo je
186,58 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Schválený
rozpočet na rok
2012
33405,70

Upravený
Rozpočet na rok
2012
46537,01

Skutočnosť
k 31.12.2012
42173,02

% plnenia

90,62

Ostatné bežné príjmy - refundácie miezd, príjmy z dobropisov, poplatky za vodu, stočné,
cintorínske poplatky, prevádzkovú réžiu.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poskytovateľ
VÚ ŠR
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Obv.úrad TV,
ÚPSVaR Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
ESF a ŠR
ESF a ŠR-projekt PIMRK

Suma v €
8567,84
455751,00
2146,00
7057,23
10567,00
742,49
310,86
15349,45
3403,00
6367,22
1790,37
14810,10
3510,19
19402,00

Účel
Projekt FSR-mzdy TSP,ATSP
Normatívne fin.prostriedky pre ZŠ
Na predškolskú výchovu - MŠ
Dopravné
Nenorm.FP –soc.znevýhod.prostredie
Prenesený výkon ŠS-REGOP
Stravné pre deti v HNMŠ
Stravné pre deti v HNZŠ
Školské potreby pre deti v HN-MŠ,ZŠ
Prídavky na deti-záškoláci,za výplácanie
Za AČ,dobrov.činnosť
Mzdy pre pracovníkov - §50j
Na asistentov učiteľa
Podpora inklúzie žiakov MRK
celodenným výchovným programom,
ITMS kód projektu : 26130130015.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet
na rok 2012
1634762,36

Upravený
Rozpočet na rok
2012
1726293,11

Skutočnosť
k 31.12.2012

% plnenia

954108,48

55,26

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Obec nepredala žiadne budova ani stavby.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Obec v roku 2012 nepredala žiadne pozemky.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 1.634.762,36 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 954.108,48 €,
čo predstavuje 55,26 % plnenie.
V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ dotácie
MV aRR ŠR
Úrad vlády SR
EF RR a ŠR
EF RR a ŠR

Suma v €
69222,73
10000,00
598258,38
276627,37

Investičná akcia
Výstavba 8bj“B“
Rekonštrukcia chodníka – ul. Nová
Projekt 41a-centrum obce
Rekonštrukcia Základnej školy

5) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet
na rok 2012
26837,00

Upravený
Rozpočet na rok
2012
108592,10

Skutočnosť
k 31.12.2012

% plnenia

113481,40

100,05

V roku 2012 bol prijatý úver v sume 69.000,00 € schválený obecným zastupiteľstva dňa
23.05.2012 uznesením č. 156/V/2012 .
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 160/V/2012 bod. e) zo dňa 31.05.2012 bolo schválené
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 244,83 €. V skutočnosti bolo plnenie
3281,07 €.
V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8211,65 € v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Schválený rozpočet
na rok 2012

Upravený
Skutočnosť
% plnenia
Rozpočet na rok
k 31.12.2012
2012
0,00
0
0
0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 €
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
0
0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €

OBEC
ZŠ
SPOLU

Schválený
rozpočet na rok
2012
2101715
465435
2567150

Upravený
Rozpočet na
rok 2012
2289829
554404
2844233

Skutočnosť
k 31.12.2012

Upravený
rozpočet na
rok 2012
407569,02
554404,47
961973,49

Skutočnosť
k 31.12.2012

1472012
553802
2025814

% plnenia

64,28
99,89
71,23

1) Bežné výdavky :

OBEC
ZŠ
SPOLU

Schválený
rozpočet na rok
2012
362302,47
465435,00
827737,47

382332,39
553801,57
936133,96

% plnenia

93,81
99,89
97,31

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanieobec
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Schválený
rozpočet
106870,00
23372,25
35655,00
1400,00
0
31130,00
55810,00
708,00
14990,00
35335,00

Upravený
rozpočet
97731,76
25726,31
38025,00
3795,00
0
38885,00
56982,04
1354,00
14087,00
44880,67

Skutočnosť
96295,48
23035,65
37973,24
3757,65
0
38445,33
56129,94
1338,14
13168,70
42198,67

%
plnenia
98,53
89,54
99,86
99,02
0
98,87
98,50
98,83
93,48
94,02

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 120014,58 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 119709,41 €, čo je
99,75 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby,
pracovníkov §50j, pracovníčok projektu FSR, pracovníčok materskej školy a školskej jedálne
pri materskej škole.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 44949,05 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 42769,66 €, čo je
95,15 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 208878,33 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 193054,30 €, čo je
92,42 % 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 584695,33 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 47005,32 € - obec
a 553801,57 € - ZŠ, čo predstavuje 102,76 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 371669,43 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 368499,70 €,
čo predstavuje 99,15 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený
rozpočet na
rok 2012
1407258,10

v tom :

Upravený
rozpočet na
rok 2012
1510590,07

Skutočnosť
k 31.12.2012
716271,54

% plnenia

47,42

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Schválený
rozpočet
4200,00
764152,90
8500,00
628405,20
2000,00

1407258,10

po úprave

skutočnosť

% plnenia

8850,00
783643,75
0
716096,32
2000,00

8794,00
28581,90
0
678895,64
0

99,37
3,65
0
94,81
0

1510590,07

716271,54

47,42

a) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov ........................... v sume 8794,00 €
obec zaplatila za kúpu pozemku parc. č. 78 a 79 od p. Varšovej /4.144,- Eur/,
p. Čekanovej a p. Hlebaškovej obec doplatila za pozemok parc.1124 /celková
suma 8596,00 EUR/, oba pozemky boli prevedené na obec
b) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie miestnej komunikácie k 8bj „B“......... v sume 2750,92 €,
- osadene žľabov k 8 bj „B“ ....................................... v sume 1199,92 €,
- výkop rigolu, odvodnenie na ul. Jesennej..................v sume 4060,07 €,
- rekonštrukcia chodníka na Novej ulici..................... v sume 17984,18 €.
c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie novej 8bj – bytový dom „B“ v sume 69898,95 €.
d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia centra obce ................ v sume 605496,61 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na zmenu územného plánu obcí v sume 2439,41 €.
2) Výdavkové finančné operácie :
Schválený
rozpočet na
rok 2012
332154,43

Upravený
rozpočet na
rok 2012
371669,43

Skutočnosť
k 31.12.2012
368499,70

% plnenia

99,14

Z rozpočtovaných 371669,43 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2012 v sume 368499,70 €, čo predstavuje 99,14 %.
Z toho:
- ŠFRB splátka istiny v sume 8107,94 Eur za 8bj“A“ a 8535,01 Eur za 8bj „B“,
- ostatné úvery tzv. eurolinka
- splátka municipalného úveru

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Schválený
rozpočet na
rok 2012
465435,00

Upravený
rozpočet na
rok 2012
554404,47

Skutočnosť
k 31.12.2012

% plnenia

553801,57

99,89

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
553801,57 €
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok
2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

0

0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola nemala kapitálové výdavky
0 €

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012
Zostatky na účtoch v bankách k 31. 12. 2012 :
Banka

číslo účtu

Dexia banka a.s.,Michalovce-bežný účet2211
4322035001/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-dot.účet ZŠ2213
4322033006/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-dot.účet ÚP2215
4322037007/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-rezer.,depozit
2218
4322030008/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-potrav.účet ŠJ
221PF 4322032003/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet Soc.fondu
221SF 4322039002/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet /RZŠ/
221RŠ 4322036012/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet /CO/
221CO 4322032011/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet-termín.vklad 221TV 4322036000/5600
Poštová banka a.s., Sečovce-bežný účet
2212
20212166/6500
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet-/FSR/
221TP 4322033014/5600
Dexia banka a.s.,Michalovce-účet-termín.vklad 221RP- 4322032601/5600
(povodne)
Spolu
Pokladňa účet 211 – hotovosť:
–––––––––––––––––Spolu:
20242,11 €,

Prehľad rozpočtového hospodárenia

Účtovná
evidencia v €
6 719,50
0,00
0,00
0,00
103,44
52,88
0,95
1,82
9 912,25
2 818,25
0,00
300,00
19 909,09
333,02 €

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

963 574,68
936 133,96
27 440,72

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

954 108,48
716 271,54
237 836,94

Prebytok rozpočtu celkom

265 277,66

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové

Hospodárenie celkom

108 592,10
368 499,70
-259 907,60
5 370,06

Prebytok rozpočtu v sume 265 277,66 € 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:
vyrovnanie záporného zostatku finančných operácií vo výške 259907,60 € a
tvorbu rezervného fondu vo výške 5370,06 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na bežnom
bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

0
3281,07
0
3281,07

- uznesenie č. 160/V/2012 zo dňa 31.5.2012
na kapitálové výdavky
- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2012

0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012

151,45

Prírastky - povinný prídel -

1,05 %

826,43

Úbytky - regeneráciu PS

925,00

KZ k 31.12.2012

52,88

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Majetok spolu

3726232

3789937

Neobežný majetok spolu

3676263

3744272

2538

3369

Dlhodobý hmotný majetok

3375178

3442356

Dlhodobý finančný majetok

298547

298547

Obežný majetok spolu

49435

44723

3997

4213

0

362

Krátkodobé pohľadávky

19232

19902

Finančné účty

26206

20246

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

534

942

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA

Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

3726232

3789937

Vlastné imanie

1118853

1096928

30241

30241

0

0

Výsledok hospodárenia

1088612

1066687

Záväzky

1564626

799171

Rezervy

8068

7063

Zúčtovanie medzi subjektami VS

7724

0

Dlhodobé záväzky

546479

536967

Krátkodobé záväzky

156150

646085

Bankové úvery a výpomoci

356270

98993

Časové rozlíšenie

1042753

1893837

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám – úver
- ŠFRB
- voči dodávateľom /321/
- voči štátnemu rozpočtu /342,336/
- voči zamestnancom
- účet /475,324/

98.992,55 €
520.321,13 €
140.153,39 €
8.049,89 €
5.408,55 €
18.524,63 €

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu o úvere so ŠFRB na výstavbu 8 bj“A“.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2038 – zostatok -240.291,50 €.
Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu o úvere so ŠFRB na výstavbu 8 bj“B“.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2040 – zostatok -278610,95 € .
P.č.
1.
2.

Výška
Výška
prijatého úveru úroku
82 984,80
26 008,18

Zabezpečenie
úveru

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkových organizácie.

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2012
72 984,37 07.07. 2017
26 008,18 31.12. 2014

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom

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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová
organizácia
ZŠ Zempl.Teplica

-

Poskytovateľ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

42690,13

Rozdiel vrátenie

42690,13

0

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová
organizácia

Poskytovateľ

ZŠ Zempl.Teplica

VÚ ŠR KŠÚ KE
ÚPSVaR Trebišov
ESF a ŠR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

474749,90
15349,45
21008,60

Rozdiel vrátenie

474749,90
15349,45
21008,60

0
0
0

b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Zemplínska knižnica Trebišov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

6200,00 €

6200,00 €

0

200,00 €

200,00 €

0

-4-

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2005
o dotáciách.
c.Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Úrad vlády SR

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-kapitál.výdavky

VÚ ŠR, AnPRR-OFR

Kap.výdavky-centrum obce

598.258,38

598.258,38

0

VÚ ŠR, AnPRR-OFR

Kap.výdavky-rekonštr.ZŠ

276.627,37

276.627,37

0

MV a RR SR

KV-výst.8bj“B“

69.222,73

69.222,73

0

VÚ ŠR KŠÚ - Košice

BV - normat. FP

455.751,00

455.751,00

0

8.431,90

8.431,90

0

10.567,00

10.567,00

0

BV- predškolská výchova

2.146,00

2.146,00

0

BV-projekt podpora inklúzie

23305,23

23305,23

0

VÚ ŠR OPJESFKS

BV-mzdy,odvody TSP,ATSP

15.053,42

15.053,42

0

ÚPSVaR Trebišov

BV – PND záškoláci + výplata

6.367,22

6.367,22

0

15.660,31

15.660,31

0

BV – škol.pomôcky-MŠ,ZŠ

3.403,00

3.403,00

0

BV – za AČ, dobrovoľn. činnosť

1.790,37

1.790,37

0

BV – mzdy,odvody - §50j

14.810,10

14.810,10

0

Obv.úrad TV

Prenes.výkon ŠS-REGOP

519,75

519,75

0

VÚ ŠR KÚCDPK-KE

Prenes.výkon ŠS

79,74

79,74

0

KÚ ŽP - KE

Prenes.výkon ŠS

143,00

143,00

0

Poskytovateľ

-1-

BV – nenorm. FP-dopravné
BV – nenorm.FP-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-310.000,00

10.000,00

0

soc.znevýh.prostredie
VÚ ES a ŠR M-PCKSMRK

BV – strava HN-MŠ,ZŠ

d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Vypracovala: Andrejková Ivana

V Zemplínskej Teplici, dňa 31.5.2013

Predkladá:

