Obec Vlčany, Obecný úrad s. č. 944, 925 84 Vlčany

Návrh: Záverečný účet obce Vlčany
za rok 2018

Vo Vlčanoch, 11. jún 2019

Záverečný účet obce za rok 2018 obsahuje:

Rozpočet obce na rok 2018
Plnenie rozpočtu v členení bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií za rok 2018
Plnenie rozpočtu v členení bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a finančných operácií za rok 2018
Hodnotenie plnenia programov obce
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Finančné usporiadanie vzťahov voči: (prehľad o poskytnutých dotáciách)
 zriadeným právnickým osobám
 štátnemu rozpočtu
 štátnym fondom
 ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Návrh uznesenia
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Záverečný účet obce Vlčany za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Obec v roku 20178 zostavila programový 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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.9.2018 uznesením č. 569/2018/35..
Do schválenia rozpočtu na rok 2018 sa hospodárenie obce riadilo rozpočtovým provizóriom.
Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet obce bez schválených úprav podľa výkazu FIN 1-12 v RISSAM-e :
Príjmy celkom
Výdavky celkom

: 2.546.568,22 €
: 2.424.302,38 €

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežné výdavky školstvo
Prebytok bežného rozpočtu

:
:
:
:

2.442.228,92 €
978,611,54 €
1.158.665,00 €
304.952,38€

Kapitálové príjmy
:
Kapitálové výdavky
:
Schodok kapitálového rozpočtu :

22.287,00 €
287.025,84 €
- 264.738,84 €

z toho :

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

:
:
:

82.052,30 €
0,00 €
82.052,30 €

Úpravy a presuny finančných prostriedkov: zmena rozpočtu dňa 8.11.2018 na mimoriadnom zastupiteľstve OZ
s uznesením č. 579/2018/mim.
Príjmy
223002
312008
312008
312008
312008
312008
233001

školy a školské zariadenia
normatívy pre ZŠ
príspevky pre MŠ
vzdelávacie poukazy
asistent učiteľa
dopravné
príjem z predaja pozemkov

Program
01.1.1.0

úprava
14 280,00
-1 480,00
-289,00
-371,00
2 016,00
5 100,00
-22 287,00
-3 031,00
Výdaje

610
621+623
625001
625002
625003
625004
625005
625007
627
632001
632002
632005
633006

mzdy
zdravotné poisťovne
na nemocenské poistenie
na starobné poistenie
na úrazové poistenie
na invalidné poistenie
na poistenie v nezamestnanosti
na poistenie do rezervného fondu
DDP
el. energia
vodné, stočné
telekomunikačné služby
všeobecný materiál

úprava
37 500,00
2 000,00
320,00
4 280,00
300,00
100,00
100,00
1 800,00
-1 200,00
-7 000,00
-3 000,00
-600,00
-15 000,00
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01.1.2.0
03.1.0.0

04.2.3.0
05.1.0.0
05.2.0.0
06.2.0.0
06.4.0.0
08.1.0.0

08.3.0.0
10.2.2.0
05.2.0.0
09.1.2.0

634001
634002
635004
635006
636002
637001
637005
637011
637012
637014
637031
642006
637012
637035
610
621
625001
625002
625003
625004
625005
625007
632002
633006
642014
635004
637016
632001
635006
632001
632002
635006
642002
635006
610
620
712002
717002
713004

palivo, mazivá, oleje
servis, údržba, opravy
údržba prevádzkových strojov, zariadení
údržba budov v majetku obce
nájomné za nájom prev. strojov, zariadení
školenia
špec.služby
znalecké posudky
poplatky a odvody...
stravovanie
pokuty a penále
členské príspevky
poplatky bankám
dane
mzdy
VšZP
na nemocenské poistenie
na starobné poistenie
na úrazové poistenie
na invalidné poistenie
na poistenie v nezamestnanosti
na poistenie do rezervného fondu
vodné, stočné
nákup smetných nádob, vriec
dotácia na vybud. kan. jednotlivcom
údržba prevádzkových strojov, zariadení
prídel do sociálneho fondu
el. energia
údržba ver. osvetlenia
el. energia
vodné, stočné
údržba šport.areálu
transfér na činnosť FC
údržba miestneho rozhlasu
mzdy
odvody
kan. Prípojky
rekonštrukcia - MŠ
nákup prev. strojov...- parná komora ZŠ

Výdavky školstvo spolu normatívy a originálne
kompetencie :

200,00
-200,00
5 000,00
1 000,00
1 300,00
900,00
4 000,00
-2 000,00
-500,00
-2 000,00
350,00
572,00
1 300,00
1 700,00
2 500,00
150,00
50,00
500,00
10,00
20,00
10,00
100,00
700,00
600,00
5 810,00
2 500,00
-500,00
4 000,00
1 000,00
-1 800,00
90,00
-400,00
5 500,00
500,00
1 200,00
420,00
-5 331,00
3 300,00
5 400,00
57 551,00

-60 582,00

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

2.548.728,23

Skutočnosť
k 31.12.2018

2 692 245,10

% plnenia

105,6

1) Daňové príjmy :
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
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Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 993 783,00 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2017 spolu s vyrovnaním za rok
2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1.114.001,15 €, čo predstavuje plnenie na 112,1 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 148.527,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 158.898,65 €, čo je 107,0%-né plnenie.
c) Daň za psa 1725,75 €. Rozpočet 1827,00 €, plnenie na 94,5 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 15011,95 €. Rozpočet 13000,00 €, plnenie na 115,5%.
e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 60752,9 €. Rozpočet 69227,00 €, plnenie 87,8% .
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

a) Príjmy a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 63 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 63 885,57 € čo je plnenie na 109,9 %.
V tom je príjem z prenajatých nebytových priestorov vo výške 25 316,39 €, z prenajatých pozemkov vo výške 1 000,00
€ a z prenajatých bytov 37 569,18 €.
b) Administratívne a iné poplatky, ostatné príjmy
Rozpočet 138 989,00 €, skutočné plnenie 160 461,54 €, čo je plnenie na 115,4 %
Správne poplatky za vydané rozhodnutia, vratky, rybárske lístky, miestny rozhlas, osvedčovanie a overovanie boli
v sume 53 655,84 €.
Ďalšie významné čiastky predstavujú poplatky za ZOS Vlčany v sume 35 233,01 €, stravné zamestnancov 40 158,10,
stravné obyvateľov ZOS 30 245,31, za opatrovateľskú starostlivosť 3924,20.
c) Úroky
Skutočný príjem z úrokov z vkladov na účtoch bol v sume 1250,38 €.
d) Iné nedaňové príjmy
Upravený rozpočet bol 10 000 €, plnenie 13 870,32 €, to je 138,7%.
3) Bežné granty a transfery
Bežné granty a transfery, rozpočet 1 002 721,92 €, skutočnosť 1 010 313,58 €, plnenie 100,75%.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na
rok 2018
0

Skutočnosť
k 31.12.2018
62 652,02

% plnenia

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :0
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Skutočný príjem za predaj pozemkov k 31.12.2018 bol vo výške 2 652,02 €.
c) Kapitálové granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
MŠVVaŠ SR

Suma v €

60 000,00

Investičná akcia
Havarijný stav - oprava strechy ZŠ

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na
rok 2018
82 052,30

Skutočnosť
k 31.12.2018
477,51

% plnenia
0,5%

3. Rozbor plnenia bežných výdavkov za rok 2018 v €
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Rozpočet na rok 2018
2 333 875,39

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 291 854,11

% plnenia
98,19%

1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 367 798,90 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 359 179,28 €. Patria sem mzdové
prostriedky zamestnancov OcÚ, obecnej polície, matriky, opatrovateľskej služby, Zariadenia opatrovateľskej služby,
kuchyne, verejnej zelene.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 135 002,36 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 129 170,61 € . Sú tu zahrnuté odvody do
poistných fondov Sociálnej poisťovne, preddavky na verejné zdravotné poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie.
c) Tovary a služby (63)
Z rozpočtovaných 450 788,88 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 426 497,02 €, čo je 94,6% čerpanie. Ide
o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, a sú v nich cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a
štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, ako napríklad:
- spotreba energií (632) – elektrickej energie, plynu a vody za 87 790,95 €.
Významnejšie: energie správy obce 41 504,59 €, v tom je spotreba energií OcÚ, časti budovy s. č. 1, sály kult.
domu, spotreba energií v hasičskej zbrojnici 3 811,50 €, EE verejného osvetlenia 15 972,87 €, spotreba energií
v ZOS 16 395,21 €, futbalového klubu 5 525,53 €, a pod.
- spotreba materiálu (633), za 71 749,28 € v tom:
- potraviny na kuchyňu – 36 148,04 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby za 19 413,39 € – kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné
prostriedky a nákup smetných nádob a pod.
- reprezentačné 5 848,25 €, výdavky pozostávajú z občerstvenia na pracovných schôdzkach, obecných
zastupiteľstvách, pracovné obedy, živé kvety pri sobášoch a uvítaniach do života, kladenie vencov pri rôznych
slávnostných príležitostiach,
- bežná údržba (635) 48 057,46 €, v tom významnejšie:
údržba bytov v bytových domoch a budov v majetku obce 10 769,46 €, údržba verejného osvetlenia 5 014,18
€, údržba areálu FK 1 325,61 €, miestneho rozhlasu 3 104,16 €, údržba miestnych komunikácií 3 274,56 €,
údržba brehov rybníka 3 631,40 €.
- služby (637) 199 242,18 €
- vo všeobecných službách významnejšie poplatok za zneškodňovanie odpadov 83 479,11 €, stravovanie
zamestnancov a obyvateľov ZOS 27 618,43 €, jarmok 22 600,38 € pod.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok
2018
290 394,84

Skutočnosť
k 31.12.2018
282 656,58

% plnenia
97,3

a) Výdavky verejnej správy:
Investíciami v oblasti verejnej správy boli nákup pozemkov 3 701,9 €, dokončenie rekonštrukcie školskej
jedálne 5 929,23 €, nákup parného kotla do školskej kuchyne 5 400,0 €, oprava strechy základnej školy
73 428,0 €, modernizácia materských škôlok 85 926,85 €.
b) Bývanie a občianska vybavenosť:
Spevnenie vozovky v uliciach: Stará , Hatháza, Veterná, Ostrényi v celkovej sume 99 470,60 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na
rok 2018
22 390,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
22 390,80

% plnenia
100

Splácanie istiny zo ŠFRB v sume 22 390,80 €..

4) Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 v
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Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Vl. Príjmy ZŠ
Bežný rozpočet spolu
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu
Finančné operácie

Príjmy
2 600 171,79
92 073,31
2 692 245,10
62 652,02
2 755 374,63
477,51

Výdavky
996 281,31
1 295 572,80
2 291 854,11
282 656,58
2 596 901,49
22 390,80

Prebytok/schodok
+400 390,99
-220 004,56
+158 473,14
-21 913,29

Výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2018 je prebytok 158 473,14 € .

4. Hodnotenie plnenia programov obce
Program 001 – Obec a OZ
Ciele a výstupy :
 vysoký stupeň informovanosti občanov – splnené (nová prehľadnejšia webová stránka)
 dôstojná reprezentácia obce - splnené
 transparentné riadenie obecného úradu - splnené
 účinné napĺňanie rozhodnutí OZ – čiastočne splnené
 zabezpečiť pravidelnú a plynulú činnosť orgánov obce – čiastočne splnené
 skvalitňovať prácu s ostatnými úradmi a inštitúciami - splnené
Program 003 – Bezpečnosť v obci
Ciele a výstupy


zabezpečovať verejný poriadok v obci - splnené



chrániť majetok obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím - splnené



dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na iných verejných priestranstvách splnené
oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov - splnené
minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci - splnené
zabezpečiť funkčné hasiace prístroje, funkčné hydranty, pojazdné a funkčné hasičské autá - splnené





Program 004 - Ekonomická oblasť
Ciele a výstupy :
 zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých (lesníctvo, rybárstvo) –
splnené
 beznehodová, bezpečná a plynulá premávka v obci – oprava výtlkov, rekonštrukcia ciest – splnená
Program 005 – Ochrana životného prostredia
Ciele a výstupy :
 Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov – splnené
- kalendár zberu jednotlivých komodít odpadu
 Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod prečerpávacích staníc - splnené
Program 006 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ciele a výstupy :
 Zefektívniť verejné osvetlenie – čiastočne splnené
 Údržba verejného osvetlenia - splnená
Program 008 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo
Ciele a výstupy :
 Zabezpečiť údržbu a obnovu futbalového štadiónu a multifunkčného ihriska - čiastočne splnené
 Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých - splnené
 zabezpečiť údržbu a prevádzku kultúrneho domu – splnené (nákup stoličiek)
 organizovanie kultúrnych aktivít spájajúce obyvateľov obce – splnené (tradičný jarmok)
 včasné a zrozumiteľné informovanie obyvateľov cez miestny rozhlas - splnené
 zabezpečiť čistotu, odvoz smetí, úpravu priestranstva cintorínu – splnené (nové kontajnery, výsadba
zelene, oprava oplotenia)
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Program 009 – Vzdelávanie a školstvo
Ciele a výstupy :
 zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ - splnené
 zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít - splnené
 zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ -splnené
Program 010 – Sociálne zabezpečenie
Ciele a výstupy :
 zabezpečiť vhodné podmienky pre seniorov aj pre personál – splnené čiastočne
 neustále modernizovať technické a manipulačné vybavenie – splnené
 preškoľovať personál ZOS - nesplnené
 vyhovieť odkázaným občanov (OS) - splnené
 poskytnúť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze – žiadosti neboli podané
 zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie núdze pri živelných pohromách – žiadosti neboli podané

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Z výsledku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú nevyčerpané
fin. prostriedky z účelovo určených dotácií v objeme 82 817,0 €. Zostatok prebytku pre účely tvorby rezervného fondu
je 75 656,14 €.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde.
Sociálny fond

Suma v €

PS k 1.1.2018

3 048,42

Prírastky - povinný prídel

2 495,61

Úbytky

- ostatné úbytky

2 622,38

Konečný zostatok k 31.12.2018

3 921,65

6.

Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 právnickým osobám, príspevkovým organizáciám:
Podnik verejnoprospešné služby obce Vlčany – zaniklo k 31. 12. 2017.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

-1MPSVaR SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Zariadenie opatrov. služby a ZpS

MDaV SR

Úsek dopravy

MDaV SR

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018
-3-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018
-4-

Rozdiel
(stĺ.3– stĺ.4 )

96 048,0

94 315,04

-51 732,96

140,75

140,75

0

Úsek stavebného poriadku

3 616,38

3 616,38

MV SR

Evidencia obyv. REGOB

1 075,14

1 075,14

0

MV SR

Register adries

48,40

48,40

0

MV SR

Matričná činnosť

4 466,45

4 466,45

0

KŠÚ Nitra

Odchodné

4 950,0

4 950,0

0

KŠÚ Nitra

Dopravné žiakom

10 000,0

10 066,40

Zostatok 2016

1 575,45

KŠÚ Nitra

Vzdelávacie poukazy

4 960,00

4 960,0

0

KŠÚ Nitra

Školstvo-prenesené kompeten.

849 073,0

849 073,0

0

KŠÚ Nitra

Predšk.výchova-posledný rok.

4 792,0

4 792,0

0

KŠÚ Nitra

Asistent učiteľa

8 736,0

8 736,0

0

KŠÚ Nitra

Prísp. pre žiakov zo SZP

4 000,0

4 000,0

0

KŠÚ Nitra

Príspevok na školu v prírode

4 300,0

1 900,0

2 400,0

KŠÚ Nitra

Mimoriadne výsledky žiakov

400,0

400,0

0

KÚ ŽP Nitra

Životné prostredie

310,80

310,80

0

OÚ Šaľa

Na zabezp. volieb

2 072,4

2 015,95

56,49

KŠÚ Nitra

Príspevok na lyžiarsky kurz

5 250,0

2 550,0

2 700,0

KŠÚ Nitra

Príspevok na učebnice

161,0

151,69

9,31

1509,05

Všetky transfery v rámci verejnej správy boli použité na určený účel. Zostatky účelovo určených dotácií budú vrátené
resp. použité podľa predpisov a zmlúv.
C. Finančné usporiadanie dotácií PO a FO voči obci:
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN 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
- kapitálové výdavky
-1Dobrovoľný hasičský zbor
Slov. rybársky zväz, MO
Futbalový klub
Reformovaná cirkev, letný tábor
Csemadok
OZ /Klub dôchodcov-podpora staroby

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018 v €
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018 v €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 000,00

-32 000,00

-4-

1 000,00

1 000,00

0

40 500,00

40 500,00

0

1500,00

1500,00

0

700,00

700,00

0

1200,00

1214,77

0

0
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých

300,00

300,00

0

Bacardi party

750,00

750,000

0

K 31.01.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách. Dotácie
boli použité na určený účel.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AKTÍVA

Názov

Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2018
7 511 449,75

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy krátkodobé
Krátkodobé záväzky
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
bankové úvery
Časové rozlíšenie
Bilančná kontinuita bola dodržaná, pretože aktíva sa rovnajú pasívam.

1 595,22
6 728 048,21
781 806,32
893 845,24
1 062,71
110 705,39
768 757,14
0
13 320,00
2 640,77
Skutočnosť
k 31.12.2018
8 407 935,76
0
0
6 362 852,55
602 836,52
69 880,19
92 421,73
0
440 534,60
0
1 442 246,69

8. Prehľad nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti podľa výkazu Úč ROPO SFOV 2-01
za rok 2018 predloženej do RÚZ
501 Spotreba materiálu
602 Tržby z predaja služieb
Výsledok hospodárenia
591 Splatná daň z príjmov

24 162,64
29 153,60
4 990,96
1 048,10

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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Štátny fond rozvoja bývania
V zmysle Mandátnej zmluvy č. 05/036/05 zo dňa 25.02.2005 za účelom zabezpečenia istiny úveru
poskytnutého obci Vlčany Štátnym fondom rozvoja bývania na účel výstavby bytových domov – 14 BJ vo výške
13.268.000,00 Sk obec spláca mesačne 1.416,58 €. Úver bude splatený 359-imi splátkami. Zostatok tohto úveru je
265 013,44 €.
Dňa 16.mája 2006 obec uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory z prostriedkov fondu, so Štátnym fondom
rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome. Názov stavby: „Bytový dom – 9 BJ“. Výška podpory
8.224.000,00 Sk. Podobne aj toto obec spláca formou splátok úveru mesačne v sume 878,05 €. Zostatok tohto úveru je
171 600,11 €.
Ročne sa tvorí fond prevádzky údržby a opráv 0,5% z nadobúdacej ceny nehnuteľností. V roku 2018 je to
3593,34 eur za bytovú jednotku14 BJ a 2106,07 eur za byty 9BJ.
Úver na výstavbu obidvoch bytových domov je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov.
Obec nemá ďalšie úvery.

Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo .....................................................
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a)

prerokovalo
návrh Záverečného účtu obce Vlčany za rok 2018

b) schvaľuje
1.

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad / s výhradami
a nasledovnými opatreniami:

2.

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018:

Do rezervného fondu sa prideľuje 7 565,61 €.
c)

berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Vlčany za rok 2018.

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

Zverejnené: 11.06.2019

11

