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Základne údaje o MČ

Identifikačné údaje:
Názov

Mestská časť Košice – Vyšné Opátske

Sídlo

Nižná Úvrať 25, 040 01 Košice

Právna forma

Právnická osoba – mestská časť podľa z. 401/1990 Zb.

Dátum vzniku

1991

Spôsob vzniku

Zo zákona č. 369/1990 Zb. a 401/1990 Zb.

Starosta MČ

Ing. Viktor Mikluš

Všeobecné údaje:
Štát

Slovensko

Región

Košický

Okres

Košice

Historický región

Abov (Košice a okolie)

Mestská časť

Košíc

Obyvateľstvo

2 535 (31. 12. 2018)

Prvá písomná zmienka

1344
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Záverečný účet MČ za rok 2018
V súlade s ustanovením § 16 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov MČ po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracuje do záverečného účtu MČ.

OBSAH
V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku
obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
1. Rozpočet MČ na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
-

ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

-

štátnemu rozpočtu

-

štátnym fondom

-

rozpočtom iných obcí,

b) bilanciu aktív a pasív k 31.12.2018,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti – neaktuálne pre MČ,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným
spôsobom,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – neaktuálne pre MČ,
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku (podľa
schválených programov MČ - v prílohe č. 1).
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A) Údaje o plnení rozpočtu
1. Rozpočet MČ na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ bol rozpočet MČ na rok
2018. MČ v roku 2018 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 MČ na rok 2018 bol zostavený ako
prebytkový.
Hospodárenie MČ sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet MČ bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 19.2.2018 uznesením č. 97/2018.
Rozpočet MČ k 31.12.2018 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet MČ

511 336,00

Rozpočet
po zmenách
511 336,00

333 336,00
33 000,00
145 000,00
509 724,00

333 336,00
33 000,00
145 000,00
509 724,00

331 724,00
33 000,00
145 000,00
1 612,00

331 724,00
33 000,00
145 000,00
1 612,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
511 336

Skutočnosť k 31.12.2018
402 982,39

% plnenia
78

1) Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2018
333 336

Skutočnosť k 31.12.2018
398 050,39

% plnenia
119

Bežné príjmy v sume 398 050,39 € boli vytvorené:
−
−

z výnosov dane z príjmu fyzických osôb v čiastke 285 214,00 €,
nedaňovými výnosmi - z prenájmu priestorov, z prenájmu hrobových miest,
prenájmu drvičky, správnymi poplatkami, príjmami z poistného plnenia, z prijatých
pokút a penále a prijatých úrokov v čiastke 28 232,74 €,
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−
−
−

dotáciami zo ŠR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na evidenciu
obyvateľov a nákladov na voľby v čiastke 2 820,87 €,
dotáciami zo ŠR a Európskeho sociálneho fondu na aktivačné činnosti a dotáciami
zo ŠR a EÚ - refundácia miezd zamestnanci $ 50i,j,a v sume 10 784,78 €,
transfermi od mesta v sume 70 998,00 € na športoviská, psov a i.

2) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
33 000

Skutočnosť k 31.12.2018
4 932,00

% plnenia
15

MČ prijala transfer na kapitálové výdavky od Mesta Košice, ktoré boli použité na vykrytie
realizácie detských ihrísk. Prostriedky schválené z rezervného fondu neboli použité.
3) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
145 000
0,00

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet na rok 2018
509 724

Skutočnosť k 31.12.2018
336 571,98

% plnenia
66

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
331 724

Skutočnosť k 31.12.2018
331 639,98

% plnenia
100

Výdavky bežného rozpočtu MČ boli určené prevažne na úhradu záväzkov vyplývajúcich z
realizácie vytýčených úloh rozpočtovaných na rok 2018, na výkon samosprávnych pôsobností
obce, na úhradu nákladov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy, výdavky na
správu a údržbu majetku, na dotácie právnickým osobám, na akcie vo verejnom záujme a na
aktivačné činnosti. Na zabezpečenie uvedených úloh MČ stanovila bežné výdavky v rozpočte
v sume 331 724,00 €.
V skutočnosti bolo čerpané 331 639,98 €, z toho výdavky na plnenie programu podpornej
činnosti, výdavky na plnenie programu bezpečnosť, právo a poriadok, plnenie programu
interné služby obce, zabezpečenie programu komunálnych služieb v mestskej časti a plnenie
programu spoločenské aktivity a kultúrne podujatia. Z celkovej výšky skutočne vyčerpaných
prostriedkov suma 13 605,65 € bola uhradená z prostriedkov ŠR na zabezpečenie úloh
súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy a to evidencia obyvateľov, zabezpečenie
volieb a mzdy a pomôcky pre aktivačných pracovníkov.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
178 000

Skutočnosť k 31.12.2018
4 932,00

% plnenia
3

3) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018
0
0

% plnenia
0
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2018
Rozpočet po
zmenách 2018
v celých €

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Hospodárenie MČ za rok 2018

511 336,00
333 336,00
33 000,00
145 000,00
509 724,00
331 724,00
178 000,00
0,00
1 612,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
v celých €

402 982,39
398 050,39
4 932,00
0,00
336 571,98
331 639,98
4 932,00
0,00
66 410,41

Zostatok na účte k 31.12.2017- zdroj tvorby rezervného fondu
- z toho zostatok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Zostatok na rezervnom fonde k 31.12.2018

77116,93
103606,45
180723,38

Prebytok rozpočtu v sume 66 410,41 € 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:
-

tvorbu rezervného fondu

66 410,41 €

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

Suma v €

ZS k 1.1.2018

103 606,45

KZ k 31.12.2018

180 723,38

V zmysle § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec a
vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej
však 10 % z prebytku rozpočtu.

6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči
-

zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom
právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu
k štátnemu rozpočtu,

6

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske za rok 2018
-

štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

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.
Finančné vzťahy boli usporiadané:
a) voči štátnemu rozpočtu
b) rozpočtu mesta Košice s tým, že k 31.12.2018 nebol žiadny rozdiel
a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 0
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-2-

ŠR

Bežné výdavky

-5-

2 820,87

2 820,87

0

REGOB, voľby

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí : 0
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-2-

-5-

MMK,

Kapitálové výdavky

4 932,00

4 932,00

0

MMK

Bežné výdavky

66 066,00

66 066,00

0

Mzdy a odvody, materiál

10 784,78

10 784,78

0

ÚPSVaR

B) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

693 121,64

742 149,33

Neobežný majetok spolu

511 883,20

494 619,69
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Z toho :

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

511 883,20

494 619,69

Dlhodobý finančný majetok

0

0

180 562,46

246 780,78

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

0

0

180 562,46

246 780,78

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

675,98

748,86

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

693 121,64

742 149,33

Vlastné imanie

457 251,25

500 680,15

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

457 251,25

500 680,15

Záväzky

14 130,75

21 519,54

936,00

936,00

0

0

266,91

118,00

12 927,84

20 465,54

0

0

221 739,64

219 949,64

Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
Z toho :

Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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C) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
MČ za rok 2018 nemala žiaden úver a nesplácala žiaden dlh.

D) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich
pôsobnosti – neaktuálne pre MČ
E) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých
príjemcov – neaktuálne pre MČ
F) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
– neaktuálne pre MČ
G) Hodnotenie plnenia programov MČ –
Plnenie programového rozpočtu MČ tabuľkovej podobe
V prílohe č. 1
Vypracovala:
Ing. Aneta Nedbalová
Za správnosť zodpovedá:
JUDr. Gabriela Minariková
Prednostka MČ
Predkladá:
Ing. Viktor Mikluš, v. r.
Starosta MČ
V Košiciach dňa 07. 05. 2019
Zverejnené: dňa 15.05.2019
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