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Záverečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018.
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  2018  bol  zostavený  ako  vyrovnaný. 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 13.12.2017 uznesením č. 67/2017.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

•  prvá zmena schválená dňa 29.01.2018 uznesením č. 6/2018
•  druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2/2018  dňa 31.03.2018 -

             uznesenie č. 31/2018
•  tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.3/2018  dňa 30.06.2018 -

             uznesenie č. 40/2018
•  štvrtá zmena schválená  dňa 31.07.2018 uznesením č. 41/2018
•  piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5/2018  dňa 30.09.2018 -

             uznesenie č. 57/2018
•  šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.6/2018  dňa 31.12.2018 -

             uznesenie č. 96/2019

Rozpočet obce k 31.12.2018 

Schválený rozpočet Schválený rozpočet 
po poslednej zmene

Príjmy celkom 1 019 206,00 1 086 387,08
z toho :
Bežné príjmy 799 206,00 818 387,08
Kapitálové príjmy 0,00 15 000,00
Finančné príjmy 220 000,00 253 000,00

Výdavky celkom 1 019 206,00 1 086 197,92
z toho :
Bežné výdavky 677 706,00 706 371,92
Kapitálové výdavky 341 500,00 379 826,00
Finančné výdavky 0,00 0,00

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 189,16



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

1 086 387,08 1 092 621,60 100,57

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

818 387,08 843 693,68 103,09

a) daňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

752 166,00 766 856,46 101,95

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  302  000,00  EUR z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  315 711,50 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,54 %. 

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 436 616,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 436 926,80 EUR,
čo predstavuje plnenie na  100,07 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume  13 772,24
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 423 038,55 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
116,01 EUR.  Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  436 926,80 EUR.

 K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.

Daň za psa  - 492,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva - 76,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 13 650,16 EUR

 K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa a poplatok za komunálny odpad.

b) nedaňové príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

43 268,00 53 884,14 124,53

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9 358,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 553,90 EUR, čo
je 123,46 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 
4 612,14 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 905,77 EUR, príjem
z prenájmu inventára v sume 35,99 EUR.



Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 29 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 28 551,36 EUR, čo
je 96,62 % plnenie. 
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie, stavebné konanie,
ostatné poplatky v sume 2 359,50 EUR, poplatky v sume 387,00 EUR (ochrana ŽP, relácia MR,
odpadové nádoby), cintorínsky poplatok v sume 5 621,47 EUR, príjem za opatrovateľskú službu
453,75 EUR,  príjem za znečisťovanie ovzdušia v sume 1 413,87 EUR, poplatky za MŠ v sume 
3 350,00 EUR, príjem za stravné-cudzia réžia v sume 3 951,70 EUR, príjem za stravné v sume 
11 014,07 EUR.
 
Úroky z účtov finančného hospodárenia

Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem v sume 3 866,52 EUR, čo je 128,88 %.
Ide o úroky z bežných účtov v sume 1 601,88 EUR a termínovaných vkladov v sume 2 264,64 
EUR.

Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 360,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
9 912,36 EUR, čo predstavuje 728,85 % plnenie. 

Medzi iné nedaňové príjmy patrí príjem z náhrad z poistného plnenia v sume 2 523,20 EUR,
za odvody zo stávkových hier v sume 205,17 EUR, príjem z dobropisov  v sume 6 094,60 EUR,
z vratiek poistného ZP v sume 1 023,17 EUR, refundácia odmeny skladníka CO v sume 66,22
EUR. 

c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 22 953,08 EUR bol skutočný príjem vo výške 22 953,08
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
MDV a RR SR 1 135,53 Spoločný stav.úrad-stavebný poriadok
MDV a RR SR 44,19 Spoločný stav.úrad-pozemné komunikácie
Okresný úrad 2 145,00 Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ
Min.vnútra SR 337,59 Register obyvateľov
Min.vnútra SR 40,40 Register adries
Okresný úrad 526,86 Voľby do orgánov samosprávy obcí
Okresný  úrad ŽP 96,04 Ochrana životného prostredia
ÚPSVR ESF EÚ 85% 3 083,36 Príspevok  na  podporu  rozvoja  miestnej

a regionálnej zamestnanosti     
ÚPSVR ESF ŠR  15% 544,11 Príspevok na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti 
OŠK Nededza 15 000,00 Dar – oprava  multiunkčného ihriska

22 953,08

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.



2. Kapitálové príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

15 000,00 15 600,00 104,00

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

Príjem z predaja pozemku v sume   600,00 EUR -  SE-distribúcia  pod trafostanicu v lokalite
STAV.
 
Granty a transfery

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel

Nadácia Kia Motors Slovakia 15 000,00 Detské ihrisko – areál MŠ

15 000,00

3. Príjmové finančné operácie 
 

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia

253 000,00 233 327,92 92,22

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 67/2017 zo dňa 13.12.2017, č.6/2018 zo dňa 29.01.2018 a
č.41/2018 zo dňa 31.07.2018 bolo schválené  použitie rezervného fondu v sume 253 000,00
EUR.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 232 516,50 EUR (EK 454001, KZ 46) –  splátky výstavba
kostola  v sume  106 434,11 EUR, rekonštrukcia  kaštieľa  v sume  48 443,08 EUR,  výstavba
chodníka na cintoríne v sume 17 301,96 EUR,  prístavba a rekonštukcia MŠ v sume 28 859,16
EUR, autobusové zastávky v sume 12 000,00 EUR, výstavba chodníka MK  Poľná-Potočná 
 v sume 19 478,19 EUR.

V roku 2018 boli použité:
 zostatok prostriedkov sociálneho fondu, ktorý bol nevyčerpaný v roku 2017 vo výške  – 

371,28 EUR (EK 453, KZ 41)
 zostatok prostriedkov školského stravovania, ktorý bol  nevyčerpaný v roku 2017 vo 

výške  – 440,14 EUR (EK 453, KZ 72f)

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z...
 



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania

1 086 197,92 848 160,17 78,08

1. Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej

zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania

706 371,92               570 107,85                 80,71  

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 200 687,62 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018  v sume 
192 643,39 EUR, čo je  95,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Materskej školy a Školskej jedálne, Opatrovateľskej služby, pracovníkov ÚPSVR.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 77 090,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 
70 722,82 EUR, čo je 91,74 % čerpanie. 

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 383 520,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
265 116,78 EUR, čo je 69,12 % čerpanie. 

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, telefónne
a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové
stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy a učebné pomôcky, pracovné odevy, obuv, palivá,
dopravné, poistenie majetku a dopravných prostriedkov, rutinná a štandardná údržba strojov,
budov, objektov, ciest, výpočtovej techniky, likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, 
náklady na spoločenské akcie, školenia, verejné obstarávanie, tlač časopisu, advokátské služby, 
príspevok na stravovanie pracovníkom, starobným dôchodcom, činnosť Klubu dôchodcov, do 
sociálneho fondu, odmeny zástupcu starostu, poslancov, členov komisií, odmeny za práce - 
dohody, reprezentačné, audit, geom.plány, posudky k opatr.službe,poplatky účet, zrážková daň z 
prijatých úrokov, koncesionársky poplatok, doména a webhosting, výdavky na voľby a iné 
tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 45 074,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
41 624,86 EUR, čo predstavuje 92,34 % čerpanie.

Ide o členské príspevky MAS TD, Región Beskydy, RZ MOHP, ZO MTD, RVC, ZMOS,
OOCR Malá Fatra, rodičom narodených detí, spoločným úradom – stavebý poriadok, pozemné
komunikácie, opatrovateľská služba, vedenie účtovníctva SÚ, dotácia OŠK, príspevok starším
občanom, dočasná PN.



2. Kapitálové výdavky 
 

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania

379 826,00 278 052,32 73,20

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

• prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v sume 28 859,16 EUR
• výstavba chodníka na cintoríne v sume 17 301,96 EUR
• detské ihrisko v areály MŠ v sume 16 518,00 EUR
• vysporiadanie pozemkov s SPF lokalita STAV v sume 277,00 EUR
• zakúpená zváračka a paletizačné vidly v celkovej sume 2 122,23 EUR
• škrabka zemiakov do školskej jedálne v  sume 1 880,40 EUR
• trezor na OÚ  v sume 1 625,51 EUR
• traktor NEW HOLLAND  v sume 1 500,00 EUR
• autobusové zastávky  v sume 12 753,00 EUR
• chodník MK Poľná-Potočná v sume 35 921,87 EUR
• výškopis a polohopis -centrum obce Nededza v sume 550,00 EUR
• rekonštrukcia kaštieľa súp.č.3 v sume 48 443,08 EUR
• výstavba nového kostola (splátky) v sume 106 434,11 EUR
• PD verejné osvetlenie MK STAV  v sume 560,00 EUR
.  PD kompostáreň – podiel v sume 450,00 EUR 
. skladový kontajner pre DHZ v sume 2 676,00 EUR
. vytýčenie MK STAV v sume 180,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie 
 

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania

0,00 0,00 0,00



4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné  príjmy obce 843 693,68
Bežné výdavky obce 570 107,85
Bežný rozpočet 273 585,83
Kapitálové  príjmy obce 15 600,00
Kapitálové  výdavky obce 278 052,32
Kapitálový rozpočet -262 452,32
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 11 133,51
Vylúčenie z prebytku 176,14
Upravený prebytok 10 957,37
Príjmové finančné operácie 233 327,92
Výdavkové finančné operácie 0,00
Rozdiel finančných operácií 233 327,92
PRÍJMY SPOLU  1 092 621,60
VÝDAVKY SPOLU 848 160,17
Hospodárenie obce 244 461,43
Vylúčenie z prebytku 176,14
Upravené hospodárenie obce 244 285,29

Prebytok rozpočtu v sume 11 133,51 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo  SF v
sume 176,14 EUR navrhujeme použiť na :

• tvorbu rezervného fondu 10 957,37 EUR 

    V zmysle  ustanovenia  § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa  § 10 ods. 3
písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú : 

a) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke)  v sume
176,14 EUR

Zostatok  finančných  operácií  podľa  §  15  ods.  1  písm.  c) zákona  č.  583/2004  Z.z.
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 233 327,92  EUR, navrhujeme použiť na :

• tvorbu rezervného fondu                             233 327,92 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
244 285,29 EUR. 



      
 5.   Tvorba a použitie peňažných fondov 

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

          
Fond rezervný Suma v EUR
ZS k 1.1.2018 292 528,28
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok 

0,00

                - z finančných operácií 215 240,51
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 67/2017 zo dňa 13.12. 2017

• splátka kostol
• chodník cintorín
•  rekonštrukcia kaštieľ
• autobusové zastávky

- uznesenie č. 6/2018 zo dňa 29.01.2018
• prístavba a rekonštrukcia MŠ

- uznesenie č. 41/2018 zo dňa 31.07.2018
• chodník pre peších Poľná-Potočná

232 516,50

106 434,11
17 301,96
48 443,08
12 000,00

28 859,16

19 478,19

               - krytie schodku rozpočtu 0,00
               - ostatné úbytky 0,00
KZ k 31.12.2018 275 252,29

Sociálny fond
Obec  vytvára  sociálny  fond  v zmysle  zákona  č.152/1994  Z.z.  v z.n.p..  Tvorbu  a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2018 371,28
Prírastky - povinný prídel -     1,00   %                   1 629,98
               - povinný prídel -      0,50  %                    814,99
               - ostatné prírastky 0,00
Úbytky   - závodné stravovanie                    642,58
               - regeneráciu PS, dopravu              1 219,00
               - dopravné                          0,00
               - ostatné úbytky - občerstvenie                 778,53
KZ k 31.12.2018 176,14



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 
A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR
Majetok spolu 6 415 075,97 6 390 130,85
Neobežný majetok spolu 5 772 275,16 5 739 270,02
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 5 618 571,25 5 585 566,11
Dlhodobý finančný majetok 153 703,91 153 703,91
Obežný majetok spolu 640 599,72 647 945,73
z toho :
Zásoby 3 169,57 2 191,33
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 7 406,16 4 639,82
Finančné účty 630 023,99 641 114,58
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 2 201,09 2 915,10
P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 6 415 075,97 6 390 130,85
Vlastné imanie 2 602 898,73 2 797 943,25
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 2 602 898,73 2 797 943,25
Záväzky 269 159,39 161 821,28
z toho :
Rezervy 6 458,00 6 698,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé záväzky 371,28 176,14
Krátkodobé záväzky 262 330,11 154 947,14
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 3 543 017,85 3 430 366,32

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

  Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku Záväzky celkom

k 31.12.2018 v EUR
z toho v  lehote

splatnosti 
z toho po lehote

splatnosti

Druh záväzkov voči: 
- dodávateľom 4 752,57 4 752,57 0,00
- zamestnancom 15 230,50 15 230,50 0,00
- poisťovniam 10 329,81 10 329,81 0,00
- daňovému úradu 2 442,23 2 442,23 0,00
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00
- bankám 0,00 0,00 0,00
- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00
- ostatné záväzky 122 368,17 122 368,17 0,00

Záväzky spolu k 31.12.2018 155 123,28 155 123,28 0,00



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 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2017 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 na .....
- kapitálové výdavky na  ....

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Obecný športový klub Nededza – bežné výdavky 25 000,00 25 000,00 0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká. 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie



Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- Obec nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

- Obec nemá založené právnické organizácie

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

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

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

MDV a RR 
SR

Spoločný stav.úrad-stav.poriadok 1 135,53 1 135,53 0,00

MDV a RR 
SR

Spoločný stav.úrad-poz.komunikácie 44,19 44,19 0,00

Okresný 
úrad

Príspevok na výchovu a vzdel.MŠ 2 145,00 2 145,00 0,00

Min.vnútra 
SR

Register obyvateľov 337,59 337,59 0,00

Min.vnútra 
SR

Register adries 40,40 40,40 0,00

Okresný 
úrad 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 526,86 526,86 0,00

Okresný  
úrad ŽP 

Ochrana životného prostredia 96,04 96,04 0,00

ÚPSVR 
ESF EÚ 
85%

Príspevok na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti     

3 083,36 3 083,36 0,00

ÚPSVR 
ESF ŠR  
15%

Príspevok na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti     

544,11 544,11 0,00

OŠK 
Nededza

Dar – oprava multifunkčného ihriska 15 000,00 15 000,00 0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec 
Suma poskytnutých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  
- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -



Obec 
Suma prijatých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov
- 3 -  

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC 
Suma poskytnutých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  
- 3 -  

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

VÚC 
Suma prijatých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  
- 3 -  

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -


