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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KOLINOVCE ZA ROK 2018
1. Rozpočet obce Kolinovce
Základným nástrojom finančného hospodárenie 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 18.12.2017 uznesením číslo 53/12/2017. Rozpočet bol
zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 9.1.2018 uznesením č. 8/1/2018
- druhá zmena schválená dňa 19.6.2018 uznesením č. 39/06/2018
- tretia zmena schválená dňa 30.10.2018 uznesením č. 63/10/2018

Rozpočet obce
k 31.12.2018

Schválený rozpočet

PRÍJMY CELKOM
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
VÝDAVKY CELKOM
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
ROZPOČTOVÉ
HOSPODÁRENIE OBCE

Schválený rozpočet po
poslednej zmene

195 500,00

270 200,00

195 500,00
0,00
0,00
195 500,00

210 300,00
29 900,00
30 000,00
270 200,00

172 500,00
23 000,00
0,00
0,00

220 900,00
49 300,00
0,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov
Schválený rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej zmene
270 200,00
294 914,53
109,14
Z rozpočtovaných celkových príjmov 270 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
294 914,53 €, čo predstavuje 109,14 % plnenie.

BEŽNÉ PRÍJMY
Schválený rozpočet na rok 2018 po
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
poslednej zmene
210 300,00
210 043,52
99,88
Z rozpočtovaných bežných príjmov 210 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
210 043,52 €, čo predstavuje 99,88 % plnenie.
a)daňové príjmy
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Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
191 800,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

192 198,72

100,20

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 185 500,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 185 791,54 €, čo predstavuje plnenie na 100,16 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 3 021,82 €, čo predstavuje
97,47 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 366,82 €, príjmy dane zo stavieb boli v sume
1 655,00 €. Obec eviduje k 31.12.2018 pohľadávku na dani z nehnuteľností vo výške 987,40 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 278,27 € čo predstavuje 139,14
% plnenie. Obec eviduje k 31.12.2018 pohľadávku na dani za psa vo výške 37,79 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 3 107,09 € čo predstavuje
103,57 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2018 pohľadávku na poplatku za KO vo výške 1 496,25 €
b)nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
12 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

11 595,17

96,62

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 595,17 €, čo predstavuje
plnenie na 96,62 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu nebytových priestorov (Potraviny
Paciga, kultúrny dom) a pozemkov vo výške 3 707,81 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 942,86 €, čo predstavuje 94,29
% plnenie.
Medzi iné poplatky a platby patria poplatky za predaj smetných nádob, poplatky za hlásenie v obecnom
rozhlase, poplatky za MŠ, platby zamestnancov za stravné, poplatky za žetóny KO.
c)iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
2 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 918,45

95,92

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1 918,45 €, čo predstavuje plnenie na 95,92 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z vrátiek od VSE,
SPP, Sociálnej poisťovne a ZP Dôvera.
d)prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
4 500,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

4 330,37

96,23
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Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 300,00 € bol skutočný príjem vo výške 4 330,37 €, čo
predstavuje plnenie na 96,23 %.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
UPSVaR Spišská Nová Ves
Prezídium HaZZ - DHZO

Suma v €
188,43
19,60
53,00
1 430,00
526,86
24,67
633,81
54,00
1 400,00

Účel
Hlásenie pobytu občanov REGOB
Register adries
Životné prostredie
Nenormatívne financovanie školstva
Voľby do orgánov samosprávy obce
Cestná doprava a pozemné komunikácie
Stavebný úrad
Strava hmotná núdza
Výstroj a výzbroj pre DHZO

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
29 900,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

29 889,78

99,97

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 29 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 29 889,78
€, čo predstavuje plnenie na 99,97 %. Jedná sa o príjem z dotácie poskytnutej Ministerstvom vnútra SR
na „Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice – Kolinovce“. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel v plnej
výške k 31.12.2018.
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

54 981,23

183,27

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 30 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo
výške 54 981,23 €, čo predstavuje plnenie na 183,27 %.
V roku 2018 boli do príjmových finančných operácií zapojené použité finančné prostriedky z
rezervného fondu vo výške 26 791,34 €, zo sociálneho fondu starších období vo výške 1173,96 €.
Obec dňa 16.2.2018 uzatvorila Zmluvu o úvere s Prima bankou a.s. Slovensko – Municipálny úver –
Univerzál vo výške 15 000,00 €. Úver schválený Uznesením č. 6/1/2018 z 9.1.2018.

3. Rozbor čerpania výdavkov
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
270 200,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

289 366,36

107,09

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 270 200,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
289 366,36 €, čo predstavuje plnenie na 107,09 %.
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BEŽNÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
220 900,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

219 956,47

99,57

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 220 900,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
219 956,47 €, čo predstavuje plnenie na 99,57 %.

v sume

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 88 530,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 83 152,34 €, čo
je 93,92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ, stavebného úradu,
finančného kontrolóra, aktivačných pracovníkov a pracovníkov prijatých na základe dohody s UPSVaR.
Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 27 750,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 29 841,16 €, čo
je 107,53 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 94 020,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 96 762,24 €, čo
je 102,91 % čerpanie. Položky zahŕňajú prevádzkové výdavky ako sú cestovné, energie, materiál
dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 10 450,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 10 070,68 €, čo
je 96,37 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 150,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 128,99 €, čo je 85,99
% čerpanie.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
49 300,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

48 983,03

99,36

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 49 300,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
48983,03 €, čo predstavuje plnenie na 99,36 %.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
Realizácia nových stavieb - Urnové kolumbáriu s vytvorenými 13 urnovými miestami.
Z rozpočtovaných 5 000,00 € bolo čerpaných 4 998,00 €, čo predstavuje 99,96% čerpanie.
Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Kolinovce financované 95%
Prezídium DPO (29 889,78 €) + 5% (11 726,86 €) spoluúčasť obce. Z rozpočtovaných 41 600,00 € bolo
čerpaných 41 616,64 €, čo predstavuje 100,04% čerpanie.
Interiérové vybavenie – umývačka riadu do kuchyne školskej jedálne, kovová bezpečnostná skriňa do
materskej školy. Z rozpočtovaných 700,00 € bolo čerpaných 696,79 €, čo predstavuje 99,54% čerpanie.
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Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – notebook a mixér pre školskú jedáleň. Z rozpočtovaných
750,00 € bolo čerpaných 689,90 €, čo predstavuje 91,99% čerpanie.
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ
Schválený rozpočet na rok 2018 po
poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

20 426,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 0,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 20 426,86 €.
Jedná sa o splatenie istiny prijatého úveru v roku 2018 vo výške 18 426,86 € a úhradu mimoriadneho
návratného príspevku do MAS Sľubica vo výške 2 000,00 €.

4. Hospodárenie za rok 2018
Podľa opatrenia MF SR č.24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce
a vyššie územne celky v znení neskorších predpisov výsledok hospodárenia sa zisťuje prostredníctvom
účtu 431- Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov.
Rozpočtové hospodárenie obce

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy

210 043,52

Bežné výdavky

219 956,47

BEŽNÝ ROZPOČET

-9 912,95

Kapitálové príjmy

29 889,78

Kapitálové výdavky

48 983,03

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

-19 093,25

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-29 006,20

Vylúčenie z prebytku

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-29 006,20

Príjmy z finančných operácií

54 981,23

Výdavky z finančných operácií

20 426,86

ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

34 554,37

PRÍJMY SPOLU

294 914,53

VÝDAVKY SPOLU

289 366,36

Hospodárenie obce

5 548,17

Vylúčenie z prebytku

- 5 548,17

Upravené hospodárenie obce

0,00
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Schodok rozpočtu v sume 29 006,20 € 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 ŠR a podľa osobitných
predpisov bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 29 006,20 €.
Z celkové hospodárenie obce vrátane finančných operácií vo výške 5 548,17 € boli vylúčené z prebytku
úverové prostriedky v plnej výške prebytku j.t. 5 548,17 €. Rezervný fond obec netvorí.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára RF v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití RF
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za
uplynulý rok

18 545,49

Úbytky –

19 998,00

-

6 005,15

použitie
krytie schodku rozpočtu

RF k 31.12.2018



4 552,64

Čerpanie RF schválené Uznesením č. 43/10/2017 na kapitálové výdavky – Urnové kolumbárium 4 998 €
Čerpanie RF schválené Uznesením č 6/1/2018 na mimoriadnu situáciu (právne služby) 15 000 €

Sociálny fond
Obec vytvára SF v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu
upravuje Vnútorná smernica obce o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

1 460,53

Prírastky - povinný prídel (1,05 %)

702,07

Úbytky –

použitie (stravovanie)

342,35

-

príspevok na dopravu

450,00

-

vianočné poukážky

510,00

-

duplicitné účtovanie (oprava v 2019)

510,00

-

oprava z minulých rokov (obedy MŠ)

63,68

SF k 31.12.2018

286,57

6. Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

MAJETOK SPOLU
Neobežný majetok spolu

KS k 31.12.2018

454 355,17

461 849,69

416 341,82

443 703,55

0

114,00

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

326 828,02

354 075,75

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

89 513,80

89 513,80

37 778,29

18 034,60

647,89

754,98

Zúčtovanie medzi subj. VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

3 209,85

6 970,96

33 525,87

10 308,66

Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krát.

394,68

0,00

Časové rozlíšenie

235,06

111,54

Z toho:
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návrat.fin.výpomoci dlh.

PASÍVA
Názov
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
SPOLU
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie so subj. VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018

KS k 31.12.2018

454 355,17
322 665,37

461 849,69
294 031,52

322 665,37
14 482,95

294 031,52
28 646,55

400,00
0,00
1 460,53
12 622,42
0,00
117 206,85

400,00
0,00
286,57
19 959,98
8 000,00
139 171,62

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzkov voči:
-dodávateľom
-zamestnancom
-poisťovniam
-daňovému úradu
-štát. rozpočtu
-bankám
-štátnym fondom

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v Eur
3 013,43
5 714,82
7 615,90
3 611,87
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Z toho v lehote
splatnosti
3 013,43
5 714,82
7 615,90
3 611,87

Z toho po lehote
splatnosti

-ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.18
Stav úverov k 31.12.2018
Poskytovateľ
rok realizácie
Prima banka a.s.
2018


3,96
19 959,98

výška čerpania v €
15 000,00

3,96
19 959,98

Splátky v €

zostatok k 31.12. v €
8 000,00

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 7/1/2018 zo dňa 9.1.2018 prijatie bankový úver od Prima
banka Slovakia a.s. Municipálneho úveru – Univerzál vo výške 15 000,00 Eur na bežné výdavky –
náklady na právne služby v súdnom spore s Ing. Štefanom Sokolom.

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 naplnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EU
- zostatok istiny v úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Enviromentálenho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov z EU
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

Suma v EUR
184 836,52
184 836,52
184 836,52
8 000,00

8 000,00

0,00
8 000,00

Zostatok istiny
k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm.a)
v%

8 000,00

184 836,52

4,33
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Zákonná podmienka podľa §17 ods. 6 písm.a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- dotácie z UPSVaR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
821005
651002
Spolu splátka istiny a úrokov 31.12.2018

Suma v EUR
184 836,52
184 836,52
184 836,52
2 578,64
2 112,45
2 081,24
178 064,19
178 064,19
18 426,86
128,99
18 555,85

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2018

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm.b)
v%

18 555,85

178 064,19

10,42

Zákonná podmienka podľa §17 ods. 6 písm.b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Kolinovce nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám

Žiadateľ dotácie

poskytnuté financie

skutočne čerpané

DHZ Kolinovce

400,00

400,00

FSk Kalina Kolinovce

700,00

700,00



V roku 2018 obec obdržala dve žiadosti o dotáciu podľa §7 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v zmysle
VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. Všetky žiadosti boli OZ schválené, poskytnuté
dotácie boli čerpané v plnej výške a vyúčtované.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Kolinovce nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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11. Vysporiadanie finančných vzťahov
Voči: - zriadený a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VUC
(v súlade s ustanovením §16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. má obec finančne usporiadať
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov)
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným


Obec nemá zriadenú a založenú PO

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ
Okresný úrad Košice

Účelové určenie

Poskytnuté

Použité

Hlásenie pobytu občanov
188,43
188,43
REGOB
Register adries
Okresný úrad Košice
19,60
19,60
Životné prostredie
Okresný úrad Košice
53,00
53,00
Nenormatívne
Okresný úrad Košice
1 430,00
1 430,00
financovanie školstva
Voľby do orgánov
Okresný úrad Spišská Nová
526,86
526,86
samosprávy obce
Ves
Cestná doprava
Okresný úrad Košice
24,67
24,67
a pozemné komunikácie
Stavebný úrad
Okresný úrad Košice
633,81
633,81
Strava hmotná núdza
UPSVaR Spišská Nová Ves
54,00
54,00
Výstroj a výzbroj pre
Prezídium HaZZ - DHZO
1 400,00
1 400,00
DHZO
 Obec má všetky finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu k 31.12.2018 vysporiadané.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom


Obec v r. 2018 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí


Obec v r. 2018 neuzatvorila žiadnu zmluvu s inou obcou.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VUC


Obec v r. 2018 neuzatvorila žiadnu zmluvu s VUC.
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Rozdiel
0,00

