Obec Nové Hony

Výročná správa za rok 2018
obce Nové Hony
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Cieľ predkladanej výročnej správy o hospodárení Obce Nové Hony je poskytnúť:
 základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom
zákonom o účtovníctve
 analýzu príjmov a výdavkov v roku 2018
 prehľad o prijatých, poskytnutých a zúčtovaných transferoch
1. Údaje o obci
Obec Nové Hony je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby obyvateľov.
Identifikačné údaje:
Názov
Adresa
IČO
DIČ
Právna forma
Deň vzniku
Počet obyvateľov
Rozloha obce

Obec Nové Hony
Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce
00316270
2021237229
801- obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok
sa riadi zákonom č.369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
K 31.12.2018 mala obec Nové Hony 172 obyvateľov
1665 ha

Obec Nové hony nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti žiadnu príspevkovú ani
rozpočtovú organizáciu.

Vznik obce:
Obec Nové Hony leží v Lučeneckej kotline 15 km na východ od Lučenca na hraniciach
Novohradu a Gemeru. Nadmorská výška obce je 211 m n. m.. Chotár obce je značne
zalesnený a rozprestiera sa na 1665 ha. V katastrálnom území sa nachádzajú ložiská
kameninového materiálu, minerálny prameň, vodná nádrž Veľké Dravce.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332 a týka sa vymáhania pápežského desiati
v miestnej farnosti z rokov 1332 – 1337. V prvej písomnej zmienke sa obec spomína v roku
1332 pod názvom SANTA CRUX, čo bol názov obce Veľký Kerestúr. V neskorších rokoch
mala obec niekoľko názvov. Od roku 1954 Nové Hony.
Symboly obce:
Erb obce a vlajka obce
Základné orgány obce:
1. obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo obce Nové Hony je zastupiteľský zbor zložený z 3 poslancov
zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 na obdobie 4 rokov.
Poslanci:
1. Vojtech Baky
2. Bc. Janka Katreniaková
3. Mgr. Kristína Ridzoň
Obecné zastupiteľstvo v obci Nové Hony rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce. Každé obecné zastupiteľstvo sa konalo v zasadačke obecného úradu.
Starostka obce:
Alena Spodniaková
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce:
Bc. Michaela Katreniaková - samostatný odborný referent
Mgr. Zuzana Budáčová - hlavná kontrolórka
ROČNÁ ZÁVIERKA
Podľa ustanovenia § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) sa účtovnou závierkou rozumie štruktúrovaná
prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytované osobám, ktoré tieto
informácie využívajú.
Obec Nové Hony viedla v roku 2018 účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným
zákonom NR SR číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, ktorý upravuje rozsah,
spôsob a preukázateľnosť vedeného účtovníctva.
Obec takisto v plnom rozsahu rešpektovala rámcovú účtovú osnovu a postupy účtovania v
znení Opatrenia MF SR zo 17.decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 a v znení Opatrenia MF
SR z 6. decembra 2009 č. MF /24240/2009-31 záväzné medziiným aj pre obce, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove.
Obec predložila v stanovených termínoch a predpísaným spôsobom aj účtovné výkazy podľa
Opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej
závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia MF SR
zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 a v znení Opatrenia MF SR z 9. decembra 2009
č. MF/24241/2009-31.
Obec Nové Hony zostavila za účtovný rok 2018 riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2018, ktorá
má v znení ustanovenia §16 zákona o účtovníctve štandardnú štruktúru - jej obsahom je :
1. súvaha ( ,,Úč ROPO SFOV 1 – 01“ )
2. výkaz ziskov a strát (,,Úč ROPO SFOV 2-01“)
3. poznámky.
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V súvahe je prehľadné usporiadanie majetku podľa druhov na strane aktív a podľa zdrojov
majetku na strane pasív v peňažnom vyjadrení k 31.12.2018. Vertikálna štruktúra súvahy
súvisí s členením majetku a zdrojov majetku k 31.12.2018 a horizontálna štruktúra súvahy
súvisí s oceňovaním jednotlivých druhov majetku a zdrojov majetku a rozumieme ňou spôsob
vykazovania súvahových stavov.
Horizontálnu štruktúru aktív tvoria údaje za dve účtovné obdobia vykazované v štyroch
stĺpcoch, prvé tri vykazujú údaje bežného účtovného obdobia (brutto; korekcia a netto), štvrtý
stĺpec údaje predchádzajúceho minulého účtovného obdobia (netto). V 1. stĺpci brutto je
ocenenie majetku v účtovníctve v čase nadobudnutia, v 2. stĺpci korekcia je ocenenie zníženia
hodnoty majetku (o účtovné odpisy) a v 3. stĺpci netto sa uvádza rozdiel stĺpcov l. a 2. (brutto
– korekcia). V 4. stĺpci sa uvádza stav majetku v minulom účtovnom období v roku 2017 v
netto. Nasledujúca bilancia zobrazuje stĺpec 3 a 4 v netto (zostatková cena).

Súvaha - bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KS k 31.12.2018

Majetok spolu

84 457

73 427

Neobežný majetok spolu

63 095

62 732

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

18 861

18 498

Dlhodobý finančný majetok

44 234

44 234

Obežný majetok spolu

21 362

10 695

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

692

156

20 670

10 539

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2018
84 457

KS k 31.12.2018
73 427
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Vlastné imanie

78 910

58 220

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

78 910

58 220

4 406

14 338

360

480

0

10 000

398

229

Krátkodobé záväzky

3 648

3 629

Časové rozlíšenie

1 141

869

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Doplňujúce údaje k súvahe
Obec Nové Hony oceňovala nakupovaný DNM a DHM cenou, za ktorú sa majetok obstaral,
t.j. nákupnou cenou zahŕňajúcou všetky náklady súvisiace s obstaraním majetku.
Darovanie majetku sa v roku 2018 nevyskytlo, taktiež obec nevytvárala DHM vlastnou
činnosťou.
Finančný majetok je evidovaný v hodnote 44 234,- €.
Pohľadávky a záväzky pri ich vzniku boli ocenené menovitou hodnotou.
Z pohľadávok vzniknutých v roku 2018 eviduje spolu 156,07 €, a to daňové a nedaňové
pohľadávky.
Záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu vo výške 229,30 €, zúčtovanie s orgánmi
sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 1 270,76 €, záväzky z obchodného styku vo
výške 105,- € , záväzky voči zamestnancom vo výške 1 924,44 €, záväzky voči daňovému
úradu vo výške 308,58 € a ostatné záväzky vo výške 20,48 €.
Všetok majetok a záväzky boli vyjadrené mene EUR, v cudzej mene vyjadrený majetok obec
nemala. Odpisovanie DHM obec uskutočňovala v roku 2018 v zmysle platných metodických
usmernení MF SR. DNM a DHM bol odpisovaný prostredníctvom účtovných odpisov
s využitím sadzieb zákona NR SR č. 595/2003/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších zmien a doplnkov rovnomerne. Účtovné odpisy sa počítali z ceny, ktorou bol
dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obce ocenený v účtovníctve. Úplne odpísaný majetok
sa už ďalej neodpisoval. Výška odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
vedeného v účtovníctve obce k 31. 12. 2018 bola vypočítaná podľa sadzieb rovnomerného
odpisovania platných pre rok 2018 a takto vypočítané odpisy boli zaúčtované do účtovníctva
roku 2018 podľa platnej metodiky.
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018
Popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy
b) služby

c) osobné náklady

d) dane a poplatky
e) ost.náklady na prev.č.
f) odpisy, rezervy
a opravné položky
g) finančné náklady
SPOLU
Druh výnosov
a) tržby za vl.výkony a
tovar
b) daňové a colné
výnosy a výnosy
z poplatkov
c) ost.výnosy z prev.č.

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
503 – Ostatné nesklad. dodávky
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
538 – Ostatné dane a poplatky
545 – Ostatné pokuty, penále a úr.
548 - Ost.náklady na prev.č.
551 – Odpisy DNM a DHM
553 – Tvorba ost.rezerv z pr.č.
568 – Ostatné finančné náklady

Popis (číslo účtu a názov)
602 – Tržby z predaja služieb
632 – Daňové výnosy samosprávy

Suma v EUR
3 952,28
3 210,88
0
4 275,56
655,46
2 226,25
9 844,51
44 132,27
14 780,16
1 479,14
0
294,75
0
178
1 082,75
480
507,19
87 099,20
Suma v EUR

Suma v EUR
bezprost.p.obd.
2 775,90
1 681,62
0
2 383,27
639,76
1 941,70
10 556,11
29 228,22
10 105,35
1 022,22
0
375,35
0
0
1 104
0
685,41
62 498,91

Suma v EUR
bezprost.p.obd.
0
0

62 312,06

59 011,92

633 – Výnosy z poplatkov

2 358,13

1 698,30

648 – Ost.výnosy z prev.č.

215

200

641 – Tržby z predaja DNHM
d) zúčt.rezerv
e) finančné výnosy
f) výnosy z transferov

SPOLU:

653 – Zúčt.ost.rezerv z prev.č.
662 – Úroky
691 – Výnosy z BT z rozpočtu ob...
693 – Výnosy samos. z BT zo ŠR
694 – Výnosy samos. z KT zo ŠR
697 – Výnosy samos. z BT od ost.

5 400
360
2,81
0
764,94
272
0
66 284,94

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Počiatočný stav k 1.1.2018:
0,Náklady triedy 5:
87 099,20

0
0
0
867,52
408
0
67 585,74

EUR
EUR
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Výnosy triedy 6:
66 284,94 EUR
Výsledok hospodárenia k 31.12.2018 pred zdanením:
-20 814,26 EUR
Daň z príjmu
0,- EUR
Výsledok hospodárenia k 31.12.2018 po zdanením:
-20 814,26 EUR
Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2018 vo výške -20 814,26 EUR
budú účtovne usporiadané na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.

2. Ekonomika obce
Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet je súčasťou verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom pôsobiacich na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území,
vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN
obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce:
- podiely na daniach v správe štátu
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
- k rozpočtu iných obcí
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitým predpisom. Rozpočet
obce Nové Hony na rok 2018 bol zostavený v súlade s § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný rozpočet.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č.24.
Rozpočet obce v priebehu roka 2018 nebol upravovaný.
Zámery rozvoja obce a potrieb obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte obce, ktorý
je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný rozpočet sa
zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na 2. a 3. rok nie sú záväzné. Obec
v priebehu roka sleduje vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby v ňom
vykonáva zmeny - zvýšenie príjmov a výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného
rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
Obec svoj rozpočet na rok 2018 zostavila 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.
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Rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet
335 949
63 929
272 020
0

335 949
63 929
272 020
0

0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €
Rozpočet na rok 2018
335 949

Skutočnosť k 31.12.2018
85 367,29

% plnenia
25,41%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
61 651

Skutočnosť k 31.12.2018
64 211,41

% plnenia
104,15%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 35 201,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 36 640,13 €, čo predstavuje plnenie na
104,09%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25 730,77 €, čo je
102,92% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 987,70 €, dane zo stavieb boli
v sume 8 743,07 € a dane z bytov boli v sume 0 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
25 730,77 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 140 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 170,- €, čo predstavuje
121,43% plnenie.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 60,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 0,- €, čo predstavuje
0,00% plnenie.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,- €
f) Daň za predajné automaty 0,- €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 1 250,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 670,51 €, čo
predstavuje plnenie na 133,64%.
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
1 684

Skutočnosť k 31.12.2018
2 033,69

% plnenia
67,78%

a) Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty
Rozpočtovaná čiastka bola vo výške 74,- €, skutočný príjem k 31.12.2018 bol vo výške
74,78 €, čo predstavuje 101,05% plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 871,- €, čo je 72,58%
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z predaja služieb, zo správnych poplatkov, za overovanie
podpisov.
c) Poplatky a platby za predaj výrobkov a tovaru
Rozpočtovaná čiastka je vo výške 400,- €, skutočnosť vo výške 1085,10 €, čo predstavuje
plnenie na 271,28%. Prevažnú časť tvoria úhrady zamestnancov za stravné.
d) Úroky z vkladov na bežnom účte
Z rozpočtovaných 10,- € bol skutočný príjem vo výške 2,81 €, čo predstavuje 28,10%.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2018
594

Skutočnosť k 31.12.2018
1 122,19

% plnenia
188,92%

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Granty a transfery:

Suma

Transfery na voľby
Sponzorský príspevok
Transfery na REGOB, register adries, PVŠS, recyk.f.
SPOLU

526,86
500,00
95,33
1 122,19

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
272 020

Skutočnosť k 31.12.2018
10 000

% plnenia
3,68%

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00- €.
b) Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR
V roku 2018 bol prijatý kapitálový transfer z MFSR vo výške 10 000,- €, ktorý bude použitý
v nasledujúcom roku.
Z rozpočtovaných 272 020,- € bolo skutočné plnenie k 31.12.2018 vo výške 0,- €, nakoľko sa
plánované investície Dom smútku a Klub seniorov v roku 2018 neuskutočnili.
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
8 000,00

% plnenia
-

V roku 2018 boli použité prostriedky finančného hospodárenia predchádzajúcich rokov vo
výške 8 000,- €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €
Rozpočet na rok 2018
335 949

Skutočnosť k 31.12.2018
85 119,33

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2018
78 217,00

% plnenia

25,34%

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
63 929
v tom :
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia

Výdavky verejnej správy
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Vzdelávanie
Sociálna pomoc
Bežné výdavky spolu :

122,35%

% plnenia
Rozpočet
Skutočnosť
49 941
70 510,42
141,20%
500
451,21
90,24%
850
436,31
51,33%
1 100
0
0
2 600
2 443,37
93,98%
3 038
260,44
8,57%
500
1 729,39
345,88%
3 600
2 385,86
66,27%
350
0
0
1 200
0
0
0
0
0
250
0
0
122,35%
63 929
78 217

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 23 563,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 35 698,07 €, čo je
151,50% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 9 500,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 14 490,29 €, čo je
152,53% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov OcÚ, dohôd,
odmien poslancov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 25 566,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 27 633,17 €, čo je
108,09% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba strojov a zariadení, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.

10

d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 300,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 395,47 €, čo
predstavuje 7,46% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
272 020

Skutočnosť k 31.12.2018
6 902,33

% plnenia
2,54%

V roku 2018 mala obec Nové Hony kapitálové výdavky vo výške 6 902,33 €, ktoré boli
použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu autobusovej zastávky a na
rekonštrukciu kultúrneho domu.
3) Výdavkové finančné operácie :
V roku 2018 nemala obec Nové Hony výdavkové finančné operácie.

4. Hospodárenie obce Nové Hony za rok 2018
Rozpočet

Rozpočet
pôvodný

Príjmy - bežné
- kapitálové
- finančné
Príjmy celkom
Výdavky - bežné
- kapitálové
- finančné
Výdavky celkom
Prebytok hospodárenia
Rozpočtový prebytok / + /

Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

63 929
272 020
0
335 949
63 929
272 020
0
335 949
0
0

Rozpočet
upravený

Skutočnosť
k 31.12.2018

63 929
272 020
0
335 949
63 929
272 020
0
335 949
0
0

67 367,29
10 000
8 000
85 367,29
78 217
6902,33
0
85 119,33
247,96
+247,96

Skutočnosť k 31.12.2018

67 367,29
67 367,29
0
78 217,00
78 217,00
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bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravený výsledok hospodárenia obce

0
-10 849,71
10 000,00
10 000,00
0
6 902,33
6 902,33
0,00
+3 097,67
-7 752,04
0
-7 752,04
8 000,00
0
+8 000,00
85 367,29
85 119,33
+247,96
0
+247,96

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 z tohto
prebytku vylučujú :
+ 247,96
- prostriedky rozpočtového hospodárenia predchádzajúcich rokov
8 000,00
(prebytok hospodárenia za predchádzajúce roky)
Upravená suma schodku hospodárenia za rok 2018
-7 752,04
Na základe uvedených skutočností sa pri usporiadaní schodku rozpočtu obce účtuje
o zdrojoch krytia použitých nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov.

2.

Predpokladaný budúci vývoj účtovnej jednotky

Z hľadiska budúcich cieľov obec Nové Hony aj naďalej bude prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej
správy, tak ako je to stanovené v zákone č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti
realizovať budú mať jediný cieľ, a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľov.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
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V Nových Honoch, dňa: 18.04.2019
Vypracovala: Veronika Chmelová
Starostka obce: Alena Spodniaková

...................................
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