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IČO

:
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DIČ

:

2021225701

Štatutárny orgán

:

starosta obce – Tibor Kollár

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: r i a d n a
( § 17 a 18 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. )

ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE RUSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Ruská Nová Ves bol rozpočet obce na
rok 2017 zostavený 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 2017 bol zostavený v y r o v n a n ý .
Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva číslo 2/XI./2016 dňa 25.11.2016.
Schválený
/v eurách/ rozpočet 2017
Skutočnosť
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––BEŽNÝ
Príjmy
Výdavky

ROZPOČET

412 960,349 230,-

421 860,26
353 042,42

KAPITÁLOVÝ
Príjmy
Výdavky

0,57 386,-

495,71 863,88

FINANČNÉ
Príjmy
Výdavky

7 000,13 344,-

ROZPOČET

OPERÁCIE
26 015,72
13 344,-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príjmy celkom 419 960,448 370,98
Výdavky celkom 419 960,438 250,30

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
–––––––––––––––––––––––––––––––––––Prehľad príjmovej časti rozpočtu /údaje v eurách/:
_____________________________________________
Schválený rozpočet
Skutočnosť
príjmov celkove
___________________________________________________________
BEŽNÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
FINANČNÉ OPERÁCIE

412 960,–
0,7 000,–––––––––
419 960,-

421 860,26
495,26 015,72
-------------------448 370,98

1. BEŽNÉ PRÍJMY
Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy.
Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a na
činnosť spoločnej úradovne.
Bežné príjmy /údaje v eurách/:
Schválený
rozpočet
Skutočnosť
__________________________________________________
DAŇOVÉ PRÍJMY
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
DOTÁCIE /TRANSFERY/

326 288,–
8 100,–
78 572,–––––––––––
412 960,-

328 966,13
8 631,93
84 262,20
------------------421 860,26

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.
Prehľad daňových príjmov /údaje v eurách/:
________________________________________
Schválený
rozpočet
Skutočnosť
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
Daň z príjmov fyz. osôb
Daň z majetku – nehnuteľn.
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Popl. za vývoz odpadu

293 373,19 584,1 141,150,12 040,–––––––––
326 288,-

296 107,16
19 832,68
1 078,101,64
11 846,65
----------------328 966,13

Komentár k významným položkám daňových príjmov:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.1.1. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane z príjmov poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Uhradená daň
za ubytovanie a poplatok za vývoz odpadov boli nižšie ako rozpočtované. Rozpočtované bolo 12.190,- EUR, uhradených 11.948,29 EUR.

Výnos dane
z príjmov FO

Schválený
rozpočet
Skutočnosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
293 373,–

296 107,16

Výnos dane je stanovený zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samosprávy v znení zák. č. 171/2005 Z. z.
1.1.2. Prehľad prijatej dane z nehnuteľností /údaje v eurách/ :
______________________________________________
Schválený
Daň
rozpočet
Skutočnosť
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z pozemkov
12 684,–
12 767,97
Zo stavieb
6 853,–
7 022,41
Z bytov
47,42,30
–––––––-------------19 584,19 832,68

1.1.3. Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /údaje
v eurách/ :
Schválený
rozpočet
Skutočnosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.040,11 846,65

1.2.

Nedaňové prímy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku ,
z administratívnych a ostatných poplatkov.

Prehľad nedaňových príjmov /údaje v eurách/ :
________________________________________
Schválený
rozpočet
Skutočnosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príjmy z
vlastníctva majetku
Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
Z recyklačného fondu, úroky,
vratky, z náhrad z poist.plnenia

4 096,–

3 096,22

3 500,–

4 103,-

504,-------------8 100,-

1 432,71
-------------8 631,93

Komentár k významným položkám nedaňových príjmov:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1.2.1. Príjmy z vlastníctva majetku, t.j. z prenájmu budov, pozemkov, strojov, prístrojov a
zariadení, boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv /obchod,
pohostinstvo a ústnych dohôd – sála OcÚ, stroje, prístroje a za prenájom hrobových miest.
Obec nedostala v r. 2017, v r. 2016, v r. 2015, v r. 2014, v r. 2013, v r. 2012, v r.2011,
v r. 2010 ani v r. 2009 dividendy z akcií vo VVS na rozdiel od minulých rokov.
1.2.2. Príjem administratívnych a iných poplatkov a platieb zahŕňa - správne poplatky za
osvedčenie podpisov, listín, vydané potvrdenia a rozhodnutia, za služby Domu smútku,
kopírovacie práce, vyhlasovanie relácií v miestnom rozhlase, z predaja smetných nádob,
iné drobné služby občanom, pokuty za priestupky.

1.3. Granty a transfery / bežné/
–––––––––––––––––––––––––––––
Obec prijala tieto granty a transfery / údaje v eurách/:
Poskytovateľ
Skutočnosť
Účel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obvodný úrad Prešov
43 684,–
Na prenesený výkon na úseku
odbor školstva
školstva, predškolskú výchovu,
vzdelávacie poukazy, znevýhod.
sociálne prostredie
Úrad práce, soc. vecí
a rodiny Prešov
10 285,19
Na stravu a školské pomôcky soc.
odkázaných v MŠ, ZŠ,
prídavok na dieťa, príspevok na
podporu region. zamestnanosti
Obvodný úrad Prešov
387,75
Na prenesený výkon na REGOB
/ register obyvateľ./
Zo Štatistického úradu
671,22
Na voľby
Z Implementačnej agentúry pre OP
22 158,44
Na terénnu sociálnu prácu
zamestnanosť a sociálna inklúzia
Nadácia Ekopolis
3 000,Grant na realizáciu projektu
Vodná cesta na Soľnohrad
Nadácia Slov. sporiteľne
3 000,Grant na podporu zachovania kult.
pamiatok
Prešovský samosprávny kraj
1 000,Dotácia na usporiadanie
kult.podujatí : Deň obce a Prvý
hradný deň
Z Ministerstva vnútra SR
75,60
Na register adries
Spolu :
84.262,20

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
–––––––––––––––––––––––––Prehľad kapitálových príjmov /údaje v eurách/:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skutočnosť naplnenia
kapitálových príjmov
Príjem z predaja pozemkov
495,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
495,Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov obce Ruská Nová
Ves.

II. PREHĽAD ROZPOČTU VÝDAVKOV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Prehľad výdavkovej časti rozpočtu /údaje v eurách/:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválený rozpočet
Skutočnosť
výdavkov celkove
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bežné výdavky
349 230,–
353 042,42
Kapitálové výdavky
57 386,–
71 863,88
1. BEŽNÉ VÝDAVKY
1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie /údaje v eurách/:

Schválený
rozpočet
Skutočnosť
_____________________________________________
Mzdy, platy, ostat.osob.vyrovn.
Poistné a príspevky do poisť.
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov

140 959,46 059,–
124 842,–
34 670,–
2 700,––––––––349 230,-

159 331,14
55 795,53
126 620,61
9 248,28
2 046,86
---------------353 042,42

Komentár k bežným výdavkom:
––––––––––––––––––––––––––––
1.1.1. Vývoj výdavkov na mzdy, platy a osobné vyrovnania – komentár: Obec mala v r. 2017
celkom 16 zamestnancov – 5 na OcÚ, 4 v MŠ, 2 v ZŠ, 2 terénnych sociálnych pracovníkov.
1 údržbára. Mzdy sú vyplácané podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme a zákona č. 253/1994 o platových pomeroch starostov obcí. Zamestnávala aj 2
pracovníkov na pomocné práce na údržbu budov a areálov /mzdy boli dotované z ÚPSVaR/.
1.1.2. Vývoj výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní – komentár: Obec odvádza
príspevky na zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, na poistenie
v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity za všetkých svojich zamestnancov,
z dohôd o vykonaní prác na úrazové poistenie. Na mzdy a poistné odvody zamestnancov ZŠ

obec dostáva fin. prostriedky zo ŠR prostredníctvom KŠÚ. Pre terénnych sociálnych
pracovníkov – časť výdavkov na mzdy a odvody je z rozpočtu EÚ + ŠR a časť výdavkov
z obecného rozpočtu.
1.1.3. Vývoj výdavkov na tovary a služby - komentár:
Táto kategória zahŕňa výdavky na: cestovné náhrady, energie, vodné, poštové
a telekomunikačné služby , nákup materiálu, opravu a údržbu, propagáciu, reklamu a inzerciu,
poplatky banke za vedenie účtov, reprezentačné výdavky, školenia, stravovanie, prenájom
pracovných strojov a pozemkov, poistné majetku, vývoz odpadov, za služby, odmeny
poslancom OZ a za práce na základe dohôd o vykonaní práce.
1.1.4. Bežné transfery – komentár
Obec platí členské príspevky za členstvo v združeniach, za služby spoločných úradovní, za
služby MHD, poskytuje príspevky na činnosť miestnym organizáciám, vypláca nemocenské
a ošetrovné zamestnancom.

1.1. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad rozpočtu bež. výdavkov podľa funkč. klasifikácie /údaje v eur/:
Schválený
rozpočet
Skutočnosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Všeobecné verejné služby
140 885,tom: 1.1.1. Činnosť úradu
134 737,–
1.1.2. Fin. a rozp.oblasť
2 500,–
1.6.0 Všeob.ver.sl.inde neuved.
948,1.7.0 Transakcie verejného dlhu
2 700,-

130 075,92
125 708,12
1 647,62
673,32
2 046,86

2. Obrana
v tom : 02.2.0. Civilná ochrana

500,500,-

0,0,-

3. Verejný poriadok a bezpečnosť
v tom: 3.2.0. Ochrana pred požiarmi

100,–
100,–

0,0,-

4. Ekonomická oblasť
v tom: 4.5. Doprava
4.6. Komunikácie

26 750,26 750,–
0,-

2 013,74
908,64
1 105,10

5. Ochrana životného prostredia
v tom : 5.1. Nakladanie s odpadmi

12 100,12 100,-

17 116,22
17 116,22

6. Bývanie a občian. vybavenosť
v tom: 6.1. Rozvoj bývania
6.2. Rozvoj obcí
6.4. Verejné osvetlenie

28 119,0,24 099,4 020,-

42 919,63
171,05
38 736,81
4 011,77

8. Rekreácia, kultúra, náboženstvo

12 210,-

26 386,92

v tom: 8.1. Rekreač. a šport.služby
8.2. Kultúrne služby
8.3. Vysiel. a vydavat. Služby
8.4. Nábož. a iné spol.služby
9. Vzdelávanie
v tom: 9.1.1. Predškolská výchova
9.1.2. Základné vzdelanie
9.6.0. Služby v školstve
10. Sociálne zabezpečenie
v tom: 10.7. Sociál. pomoc v hm. núdzi

2.

9 110,2 300,200,600,-

8 671,40
16 475,27
358,90
881,35

92 995,36 630,41 865,14 500,-

102 552,78
45 671,77
43 118,96
13 762,05

35 571,–
35 571,–
––––––––349 230,-

31 977,21
31 977,21
––––––––––
353 042,42

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Čerpanie kapitálových výdavkov /údaje v eurách/:
__________________________________________
Schválený
rozpočet
Skutočnosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obstarávanie kapitál. aktív
57 386,71 863,88
2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.1.1. Obstarávanie kapitálových aktív / údaje v eurách/:
_______________________________________________
Schválený rozpočet
Skutočnosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prípravná a projektová dokumentácia
5 000,6 160,Nákup interiérového vybavenia
0,2 880,Nákup osobného auta
0,9 875,24
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...
0,2 363,Realizácia stavieb a ich techn. zhodnot.
52 386,50 585,64
---------------------57.386,71 863,88

Komentár k jednotlivým investičným akciám a k obstaraniu kapitálových aktív:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––2.1.2. Kapitálové granty a transfery: neboli poskytnuté žiadne v roku 2017.

2.1.3. Realizácia nových stavieb – v roku 2017 bolo investované :
do kanalizácie : 25 420,06 EUR – z vlastných zdrojov,
do rekonštrukcie a modernizácie budovy obecného úradu : 8 866,- EUR z vlastných zdrojov,
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia : 528,- EUR – z vlastných
zdrojov,
na projekt.práce – dobudovanie chodníka : 2 300,- - z vlastných zdrojov,
na projekt. práce – rekonštrukcia miestnych komunikácií : 420 – z vlastných zdrojov,
na vypracovanie projektu na Multifunkčné ihrisko : 2 760,- EUR – z vlastných
zdrojov,
na vypracovanie projektov k ceste Ku potoku :
636,- EUR – z vlastných
zdrojov,
na dobudovanie plota pri ZŠ :
15 569,58 EUR –
z vlastných zdrojov,
na vytýčenie stavieb : ihrisko, parkovisko, plot MŠ :
180,- EUR –
z vlastných zdrojov,
na zápis geometr. plánu do katastra /cesta/
66,- EUR –
z vlastných zdrojov,
na nákup borovic. lavíc do Domu smútku : 2.880,- EUR - z vlastných zdrojov,
na nákup posilň. veže /do posilňovne/ : 1 199,- EUR – z vlastných zdrojov
na nákup rotačnej kosačky : 1 164,- EUR – z vlastných zdrojov,
na nákup osobného auta : 9 875,24 EUR – z vlastných zdrojov.
2.2. Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie
_____________________________________________
Čerpanie rozpočtu kapit. výdavkov podľa funkč. klasifikácie /údaje v eur/
_____________________________________________________________
Schválený
rozpočet
Skutočnosť
______________________________________________
1. Všeobecné verejné služby
v tom:1.1. Činnosť úradu
4. Ekonomická oblasť, v tom:
v tom: 4.6. Komunikácie
5. Ochrana životného prostredia
v tom : 5.1. Nakladanie s odpadmi
v tom : 5.2. Nakladanie s odpad. vodami
6. Bývanie a občian. vybavenosť
v tom: 6.2. Rozvoj obcí
8. Rekreácia, kultúra, náboženstvo
v tom: 8.1. Rekreačné a športové služby
8.4. Nábož.a iné spoloč.služby
9. Vzdelávanie
v tom: 9.1.1. Predprimárne vzdelávanie
9.1.2. Primárne vzdelávanie

10 000,10 000,27 386,27 386,0,0,0,0,0,20 000,20 000,0,0,0,0,-------------57 386,-

18 741,24
18 741,24
3 482,3 482,25 420,06
950,24 470,06
1 164,1 164,6 899,4 019,2 880,16 157,58
60,16 097,58
----------------71 863,88

III. FINANČNÉ OPERÁCIE
____________________________
Obec Ruská Nová Ves v r. 2015 prijala úver vo na krytie svojich investičných zámerov – na
verejné osvetlenie, ktorého časť vrátila v roku 2017 : vo výške 13 344,- EUR.
Zapojený do rozpočtu bol aj zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka na
prenesené kompetencie na ZŠ vo výške 6 612,61 EUR a časť rezervného fondu – vo výške
19 403,11 EUR.
IV. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
_________________________________
REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIE V ROKU 2017 A VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2017 / údaje v eurách/:
__________________________________________________________________________
Rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia
___________________________________________________________________________
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Výsledok /= schodok/ :

421 860,26
495,422 355,26

353 042,42

68 817,84

71 863,88

-

71 368,88

424 906,30

-

2 551,04

-

6 612,61
19 403,11
13 344,-

Finančné operácie :
Prevod prostriedkov z r.2016
− z dotácie
6 612,61
Čerpanie rezervného fondu 19 403,11
Dodáv. úver krátkodobý
0,-

0,–
13 344,-

________________________________________________________________________
448 370,98

438 250,30

+ 10 120,68

Obec dosiahla schodkový rozpočet vo výške 2 551,04 EUR /bežný + kapitálový
rozpočet/.
Po zapojení finančných operácií celkové hospodárenie obce bolo 10 120,68 EUR. Z toho
6 451,90 EUR tvoria nezúčtované prostriedky zo štátneho rozpočtu na ZŠ, a 0,70 EUR tvoria
nezúčtované prostriedky zo ŠR na školské pomôcky.
Výsledok hospodárenia – Obec Ruská Nová Ves za rok 2017 dosiahla rozpočtový
prebytok z vlastných zdrojov vo výške 3 668,08 EUR. Tento sa prevádza do peňažných
fondov, t.j. na účet rezervného fondu.

V. HOSPODÁRENIE FONDOV
______________________________
V roku 2017 obec Ruská Nová Ves tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné
mimorozpočtové peňažné fondy / údaje v eurách/:
Názov fondu
PS. k 1.1.2017 Tvorba
Čerpanie
KS. k 31.12.2017
___________________________________________________________________________
Sociálny fond
661,67
1 838,90
2.142,88
357,69
Rezervný fond
48 623,22
7 129,66
19 403,11
36 349,77
Sociálny fond - sa tvorí mesačne vo výške 1,5 % z úhrnu zúčtovaných a vyplatených
miezd.
Čerpanie: v roku 2017 boli odčerpané finančné prostriedky na príspevok na stravovanie
zamestnancov zo sociálneho fondu vo výške 2.142,88 eur.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017, predstavujú sumu
1 815 160,51 eur.
Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2017
predstavujú sumu 1 815 160,51 eur.

ČLENENIE AKTÍV
––––––––––––––––––-

/ údaje v eurách /

Aktíva – názov PS k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2017
___________________________________________________________________________
Neobežný majetok, v tom:
1 699 295,95
Dlhodobý nehmotný majetok
0,–

105 336,04

0,–

42 108,12

1 762 523,87

0,–

0,–

42 108,12

1 567 410,01

Dlhodobý hmotný majetok
1 504 182,09

105 336,04

Dlhodobý finančný majetok
195 113,86

0,–

0,–

195 113,86

Obežný majetok, v tom:
Zásoby
Pohľadávky
Finanč.účty

66 786,45
133,90
3 432,66
63 219,89

51 859,74
84,82
3 766,09
48 008,83

Náklady budúcich období / vopred uhradené dodávky / :
903,62

776,90

Dlhodobý nehmotný majetok = softvér
Dlhodobý hmotný majetok = pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ.
vecí, dopravné prostriedky, drobný dlhodobý hmotný majetok, obstaranie dlhodobého
hmotného majetku.
Dlhodobý finančný majetok = akcie vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Košice
Zásoby = potraviny v ŠJ MŠ
Pohľadávky = z daňových príjmov obce, za daň z nehnuteľností a poplatok za VPDO, za
neuhradený nájom a el. energiu odberateľov.
Pohľadávky do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
dlhodobé
krátkodobé

=
=
=
=

415,05 eur
3 351,04 eur
0,–
3 766,09 eur

Do tohto času bola vyrovnaná časť pohľadávok daňových aj nedaňových.
Je reálny predpoklad vymožiteľnosti týchto pohľadávok v priebehu roka.
Finančný majetok = pokladnica = 330,36 EUR, ceniny = 0,– EUR, bankové účty: ZBÚ =
= 5 272,85 EUR, potravinový ŠJ MŠ = 624,01 EUR, rezerv. fondu = 36 349,77 EUR, účet
environment. fondu = 16,98 EUR /kanalizácia/, depozit /cesty/ = 30,- EUR, na kamerový
systém = 30,- EUR, sociálneho fondu = 357,69 EUR, účet MŠ = 31,- EUR /neinvestič.
príspevky od rodičov/, decentralizačný – školský = 4 950,17 EUR, na terénnu sociálnu prácu
16,- EUR, peniaze na ceste = 0,–.EUR.
Obec nemá termínované vklady, neposkytla nikomu návratnú finančnú výpomoc.
Prijaté dotácie zo ŠR boli v priebehu roka vyčerpané, použité na určené účely, okrem
nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon správy pre ZŠ :
6 451,90 EUR + na školské pomôcky : 0,70 EUR Tieto finančné prostriedky prechádzajú do
roka 2018.
Obec nezaložila ani nie je členom v obchodných spoločnostiach.

ČLENENIE PASÍV
––––––––––––––––––Pasíva – názov

/ údaje v eurách /

PS k 1.1.2017

KS k 31.12.2017

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

v tom:
Vlast. imanie
Záväzky
Výdavky bud. obd.
Výnosy bud. obd.

1 766 986,02

1 815 160,51

925 914,80
137 670,83
0,703 400,39

892 746,60
235 055,01
0,687 358,90

Vlastné imanie = nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov - bývalý fond
dlhodobého majetku, peňažné fondy obce, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.
Záväzky – krátkodobé
= 113 739,31
– dlhodobé
=
356,97
- zúčt. medzi subj. VS = 6 452,60
– rezervy
= 15 472,85
- bank. úvery
= 99 033,28
Do lehoty splatnosti
Po lehote splatnosti

= 235 055,01
=
0,–

Krátkodobé záväzky sú: zaúčtované mzdy, poistné, zrážky zo mzdy, daň z príjmov
zamestnancov za 12/2017, prijaté preddavky stravného v MŠ, nevyfakturované dodávky,
vyfakturované dodávky v lehote splatnosti.
Dlhodobé záväzky sú: záväzky zo sociálneho fondu.
Rezervy : na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov,
na účt. audit za rok 2017.
Výnosy budúcich období = zúčtovanie záväzkov z transferov.

C. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Obec Ruská Nová Ves neposkytla nikomu žiadne záruky ani neprevzala záruku za úver,
pôžičku ani dlh fyzickej alebo právnickej osoby.

D. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH Z PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI OBCE
Obec Ruská Nová Ves nevykonáva podnikateľskú činnosť.

V Ruskej Novej Vsi, dňa:

28.05.2018

Vypracovala: Andrea Kozáková
Tibor Kollár
starosta obce

