VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE VEČELKOV ZA ROK 2018
Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce je dokument, ktorý poskytuje informácie o majetkovej a finančnej
situácii obce, analýzu príjmov a výdavkov, prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch .
Poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky. V roku 2018 obec
sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností s cieľom zabezpečiť
požiadavky občanov. Snažili sme využívať možnosti na zamestnanie nezamestnaných
občanov cez ÚPSVaR, ďalej snažili sme využívať možnosti čerpania dotácie príspevkov zo
štátneho rozpočtu a čerpanie prostriedkov z EU. Obec doposiaľ hospodári bez poskytnutých
bankových úverov.

Identifikačné údaje Obce :
Názov: OBEC VEČELKOV
Adresa : Večelkov č. 156, 980 34 Nová Bašta
IČO :
00649741
DIČ :
2021275597
Telefón : 047/ 56 91 219
e-mail: obecvecelkov@post.sk, tibor.kovacs@vecelkov.dcom.sk
web:
www.vecelkov.webnode.sk
Okres : Rimavská Sobota

Základná charakteristika Obce Večelkov
Obec Večelkov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
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 o potreby jej obyvateľov.

História obce
Obec je doložená začiatkom 16. storočia ale vznikla asi v 13. storočí. Názov obce je doložený
z roku 1548 ako Weczeklew, z roku 1920 ako Večeklov, z roku 1948 ako Večelkov,
maďarský Vecseklő. Patrila viacerým drobným zemepánom.
V roku 1874 rozloha obce bol 1809 ha.
Obyvatelia pôvodne zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka.
Od polovice 19. storočia boli v chotári hnedouhoľné bane, obyvatelia pracovali aj
v priemyselných podnikoch na okolí.

Geografické údaje
Obec Večelkov sa nachádza na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji v okrese
Rimavská Sobota. Vzdialenosť obce od okresného mesta je cca 45 km. Približne v rovnakej
vzdialenosti sa nachádza aj mesto Lučenec. Najbližšie mesto je Fiľakovo . Obec je súčasťou
Mikroregióna Medveš. Leží uprostred Cerovej vrchoviny na širokom chrbte horného toku
Gortvy. Nadmorská výška v strede obce je 295 m. n. m., v chotári 268-475 m. n. m.. Prevažne
odlesnený chotár na pahorkatine často rozčlenenej výmoľmi tvoria podkladové treťohorné
horniny a pieskovce. V západnej časti je zalesnený roztrúsenými bučinami s dubom
a agátinami.

Celková rozloha obce : ............................................................................534 ha
Poľnohospodárska pôda :............................................................................... 362 ha
Orná pôda : ........................................................................................................ 133 ha
Trvalé kultúry : ...................................................................................................
8 ha
Trvalý trávny porast : .......................................................................................... 221 ha
Nepoľnohospodárska pôda : ......................................................................................... 172 ha
Lesná plocha : .................................................................................................... 132 ha
Vodná plocha : ..................................................................................................... 20 ha
Zastavaná plocha : ................................................................................................ 19 ha
Ostatná plocha : ..................................................................................................... 1 ha

Susedné obce: Nová Bašta, Studená, Tachty.
Demografické údaje
Počet obyvateľov k 01.01.2018 : ........................................................................................ 223
Muži :.................................................................................................................................... 96
Ženy :..................................................................................................................................... 127
Počet prihlásených : .............................................................................................................. 10
Počet narodených : ................................................................................................................ 1
Počet odhlásených : .......................................... ..................................................................... 7
Počet zomrelých : ................................................................................................................. 8
Počet obyvateľov k 31.12.2018 : ......................................................................................... 219
Muži : ..................................................................................................................................... 92
Ženy : .................................................................................................................................... 127
Národnostné zloženie obyvateľov : 91,20 % maďarskej národnosti
8,80 % slovenskej národnosti
Priemerný vek obyvateľstva : 49,14
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu prevažne katolíci.

Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 11,11 %

Hospodárstvo
V obci Večelkov sa nachádzajú len malé prevádzky živnostníkov : zmiešaný tovar, Penzión
Molnár, stolárstvo, opravárenská dielňa obuvi, poľnohospodárska výroba – LUNA HUBA,
VEGAL s. r. o. .

Zdravotníctvo
V obci sa žiadne zdravotnícke zariadenie nenachádza. Obyvatelia môžu navštevovať
zdravotnícke stredisko v Novej Bašte a zdravotnícke stredisko v Hajnáčke, prípadne vyššiu
zdravotnú starostlivosť v okresnom meste Rimavská Sobota.

Výchova a vzdelávanie
V obci sa nenachádza materská ani základná škola.

Sociálne zabezpečenie
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje pre dôchodcov možnosť donášky obedov do
domácnosti, výber predpísaných liekov.
Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky,
aktivačné práce.

Pamiatky
Busta básnika Sándora Petőfiho – tvorba rodáka obce akademického sochára Júliusa Mag

Symboly obce
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.
Erb obce má túto podobu: v striebornom štíte zlatý medveď v striebornej zbroji, kráčajúci
pred zvýšeným zeleným návrším s tromi zelenými stromami – ihličnatým medzi dvomi
prirodzenými listnatými.
Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej,
bielej, zelenej, žltej, zelenej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi
cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VEČELKOV.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní
pečiatok s obecnými symbolmi.

Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec. Kultúrne podujatia obce a jej
obyvateľov sa realizujú v miestnom kultúrnom dome.
Spoločenské akcie v roku 2018 : Spomienka výročie 15. marca 1848/1849, Deň detí,
Deň obce, Úcta k starším, Mikuláš, Vianočné posedenie s občanmi .

Základné orgány obce
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu a činností obecného úradu organizuje a riadi
starosta obce. V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 bol zvolený za
starostu obce Tibor Kovács. Je starostom obce druhé volebné obdobie. Starostu volia
obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Predstaviteľom obce a najvyšším
výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie sa začína
zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva
obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách v počte 5.

Poslanci obecného zastupiteľstva :
do 28.11.2018 : Július Bozó- zástupca starostu obce, Robert Deák, Peter Jakab,
Judita Molnárová, Vojtech Végh
od 28.11.2018 : Judita Molnárová – zástupca starostu obce, Oto Berta, Július Bozó,
Robert Deák, Peter Jakab.
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach základné otázky
zo života obce ako aj ich občanov.
Zasadnutia sa konali v dňoch : 19.02.2018, 27.04.2018, 08.06.2018, 25.07.2018, 24.09.2018,
19.11.2018, 28.11.2018, 13.12.2018.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli verejné.
Zamestnanci obecného úradu : 1 samostatná referentka
1 hlavný kontrolór
1 opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím
6 zamestnanci na iné pomocné práce
Samospráva obce
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnou pôsobnosť upravuje osobitný zákon.
Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením
s hnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Ďalej
obec vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného
cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné služby medzi ktoré patrí
nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a podobne.

Financovanie obce
Obec financuje svoje potreby hlavne z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a ďalších zdrojov.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017
uznesením č.127.
1. zmena rozpočtu schválená dňa 08.06.2018 uznesením číslo 143.
2. zmena rozpočtu schválená dňa 25.07.2018 uznesením číslo 148.
Rozpočet
Bežné príjmy :
Bežné výdavky:

Schválený
80.289,00
76.786,00
+ 3.503,00

1. zmena
80.289,00
76.786,00
+ 3.503,00

2.zmena
skutočnosť
85.303,00
91.114,49
81.800,00
75.586,41
+ 3.503,00 + 15.528,08

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:

0,00
3.503,00
- 3.503,00

Príjmové operácie :
Výdavkové operácie:

0,00
0,00
0,00

Celkové príjmy spolu :
Celkové výdavky spolu:

80.289,00
80.289,00
0,00

0,00
5.187,77
- 5.187,77
1.684,77
0,00
+ 1.684,77
81.973,77
81.973,77
0,00

0,00
24.689,57
- 24.689,57

58,50
25.208,12
- 25.149,62

21.186,57
0,00
+ 21.186,57 +

21.186,57
0,00
21.186,57

106.489,57
112.359,56
106.489,57
100.794,53
0,00 + 11.565,03

I. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV k 31.12. 2018
1. Bežné príjmy : schválené : 85.303,00 €, plnenie : 91.114,49 € t. j. 106,81 %
a) Daňové príjmy:

schválené : 59.194,00 €, plnenie : 62.943,85 € t. j. 106,42 % v tom:

1) Výnos dane z príjmov FO
Z rozpočtovanej 51.518,00€ boli k 31.12.2017 poukázané obci prostriedky vo výške
54.491,71€, čo predstavuje plnenie 105,77 %
2) Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 4.981,-€ bol skutočný príjem vo výške 6.076,74€, plnenie 121,99 % v
tom :
daň z pozemkov : z rozpočtovaných 3.020,00 € skutočný príjem 3.866,86 € plnenie 128,04 %
daň zo stavieb : z rozpočtovaných 1.961,00 € skutočný príjem 2.209,88 € plnenie 112,69 %
3) Daň za psa
Z rozpočtovaných 215,00 € bol skutočný príjem 205,00€, plnenie 95,35 %
4) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 300,00 € bol skutočný príjem 260,40€, plnenie86,80 %
5) Daň za komunálne odpady
Z rozpočtovaných 2.130,00€ bol skutočný príjem 1.910,00€, plnenie89,67 %
6) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 50,00 € skutočný príjem 0,00 €, plnenie 0,00 %
b) Nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3.394,00 € skutočný príjem 3.227,13 €, plnenie 95,08 %
1) Príjmy z prenájmu
Z rozpočtovaných 641,00€ bol skutočný príjem 790,00€, plnenie 75,30 %
z toho :
príjmy z prenajatých pozemkov z rozpočtovaných 141,00 € skutočný príjem 141,00 €
plnenie 100 %
príjmy z prenajatých budov, priestorov, z rozpočtovaných500,00 € skutočný príjem
649,00€, plnenie 129,80 %.

2) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 2.753,00€ skutočný príjem 2.437,13 €, plnenie 88,53 %, z toho :
Ostatné poplatky : - príjmy za administratívne, správne poplatky
z rozpočtovaných 200,00 € skutočný príjem 110,00 € plnenie 55,00%
Poplatky a platby za predaj výrobkov :
z rozpočtovaných 1.500,00 € skutočný príjem 601,30 € plnenie 40,09 %
Príjmy z dobropisov
z rozpočtovaných 803,00 € skutočný príjem 802,70 € plnenie 99,96 %
Z vratiek
z rozpočtovaných 250,00€ skutočný príjem 923,13 € plnenie 369,25 %
c) Transfery, granty, dotácie
Z rozpočtovaných 22.715,00€ bol skutočný príjem 24.943,51€, plnenie 109,81 %
Obec prijala v roku 2018 nasledovné transfery zo štátneho rozpočtu:
Poskytovateľ

Suma

Účel

1. Krajský úrad pre ŽP
2. Okresný úrad

22,91 € prenesený výkon na úseku životného prostredia
79,20 € vedenie registra obyvateľov
130,00 € register adries
526,86 € voľby do orgánov samosprávy obci
3. Krajský úrad
10,37 € na špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
a účelové komunikácie
4. ÚPSVaR
23.274,17 € projekt „Cesta na trh práce“
__________________________________________________________________________
5. BBSK

900,00 € dotácia - „ Deň obce Večelkov “ .

Hlavným zdrojom bežných príjmov rozpočtu Obce Večelkov v roku 2018 boli daňové príjmy,
ktoré tvoria 69,08 % celkových bežných príjmov v sume 62.943,85€.
Jedná sa hlavne o výnos na daniach z príjmov fyzických osôb, ktorá je najväčším zdrojom
príjmu Obce Večelkov v sume 54.491,71 € a je určená na prefinancovanie základných
funkcií samosprávy. Výnos dane z príjmov predstavuje stabilný príjem do rozpočtu obce
a v roku 2018 predstavoval na jedného obyvateľa obce v priemere čiastku 238,99872€
(obec do 31.12.2018 eviduje 228 obyvateľov).
Súčasťou daňových príjmov sú príjmy z miestnych daní a poplatkov za daň za TKO.
Miestne dane a poplatky podľa druhov : daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň za psa, daň
za ubytovanie, daň za zber, prepravu komunálneho odpadu ktoré tvoria 8.452,14€ celkových
bežných príjmov, t. j. 13,43 % .
Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za administratívne poplatky a iné poplatky
a platby, poplatky za predaj služieb, osvedčovania listín, overovanie podpisov, hlásenie
miestnym rozhlasom, príjmy z prenájmu, príjmy z dobropisov a príjmy z vratiek, ktoré
tvoria 3.227,13€ celkových bežných príjmov, t. j. 5,13 %.
Obec v roku 2018 prijala transfery zo štátneho rozpočtu , ktoré boli účelovo určené na
financovanie prenesených kompetencií v oblasti stavebného úradu, registra obyvateľstva,

cestnej dopravy, životného prostredia v celkovej sume 242,48€ a na zabezpečenie volieb do
orgánov samosprávy obci 526,86 €.
Na podporu zamestnania dlhodobo nezamestnaných občanov obec prijala transfer zo štátneho
rozpočtu 23.274,17 €.
Na podporu organizovania podujatia „Deň obce Večelkov“ obec dostal dotáciu od
Banskobystrického samosprávneho kraja 900,00 €.

2. Kapitálové príjmy : rozpočet :

0,00 €
plnenie :
58,50 €
Príjem z predaja pozemku – majetkovo právne vybavenie pozemku na základe zmluvy.

3. Príjmové finančné operácie
rozpočet :

21.186,57 €

plnenie : 21.186,57 € t. j. 100,00 %

Na pokrytie kapitálových výdavkov obce do rozpočtu obce boli zapojené nasledovné
finančné príjmy : tvorba rezervného fondu obce z príjmov za rok 2017 :
635,31 €
zostatok rezervného fondu k 31.12.2017 :
1.049,46 €
1.684,77 €
finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov :
19.501,80 €
21.186,57 €

II. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV K 31.12. 2018
Rozpočtované vo výške : 106.489,57

skutočnosť : 100.794,53

Plnenie výdavkov podľa funkčného členenia : Schválený
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
73.013,00
01.6.0. Všeobecné verejné služby
650,00
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
400,00
04.5.1. Cestná doprava
19.512,80
05.6.0. Ochrana životného prostredia
23,00
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
2.936,00
06.2.0. Rozvoj obcí
800,00
06.4.0. Verejné osvetlenie
3.967,77
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 5.187,00
106.489,57

plnenie 94,65 %

skutočnosť
71.260,95
565,98
120,00
19.512,17
22,91
2.895,89
228,75
3.502,32
2.685,56
100.794,53

%
97,60
87,07
30,00
100,00
99,61
98,63
28,59
88,27
51,77
94,65

Výdavky rozpočtu ekonomickej klasifikácie :

Schválený Skutočnosť v €
Plnenie
v €
k 31.12.2018
%
_________________________________________________________________________
610 Ta. plat, os.pl., zákl.pl, funkčný plat
34.327,00
35.981,65
104,82
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do.... 12.011,95
12.870,95
107,15
630 Tovary a služby
34.783,05
26.148,33
75,18
640 Bežné transfery
678,00
585,48
86,35
710 Kapitálové výdavky
24.689,57
25.208,12
102,10
celkom :
106.489,57 100.794,53
94,65

1. Bežné výdavky
Rozpočet bežných výdavkov po zmenách: 81.800,00 €,skutočnosť: 75.586,41 €, 92,40 %

Obec zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj
prenesený výkon štátnej správy. Bežné výdavky zahŕňali výdavky na zabezpečenie
originálnych kompetencií samosprávy ako aj výdavky spojené so zabezpečením prenesených
činností samosprávy.
Rozpočtovaný v € Skutočnosť v € %
Ekonomická klasifikácia 610
zahŕňal mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ
34.327,00
35.981,65 104,82
Ekonomická klasifikácia 620 zahŕňal výdavky zamestnávateľa na poistné do :
Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške
1.803,95
2.018,51
poistné do ZP Union, Dôvera vo výške
1.680,98
1.671,28
poistné na starobné poistenie vo výške
4.775,44
5.180,51
poistné na nemocenské poistenie vo výške
495,84
504,09
poistné na úrazové poistenie vo výške
290,48
295,64
na invalidné poistenie vo výške
1.004,80
1.090,02
na poistenie v nezamestnanosti vo výške
338,60
353,45
na poistenie do rezervného fondu vo výške
1.621,86
1.757,45

111,89
99,42
108,48
101,66
101,78
108,48
104,39
108,36

Ekonomická klasifikácia 630 zahŕňal :
výdavky na cestovné náhrady
výdavky na energie
výdavky na poštové a telekomunikačné služby
výdavky na nákup prev. strojov, prístrojov
výdavky na nákup všeobecného materiálu
výdavky na knihy, noviny
výdavky na nákup prac. odevy, prac. pomôcky
výdavky na nákup palív
výdavky reprezentačné
prepravné a nájom dopravných prostriedkov
údržba výpočtovej techniky
údržba budov, objektov, strojov
školenia, semináre, porady, súťaže
konkurzy a súťaže
propagácia, reklama a inzercia
všeobecné služby
špeciálne služby
poplatky a odvody
stravovanie (členov volebnej komisie)
cestovné náhrady členov volebnej komisie
poistné
povinný prídel do sociálneho fondu
odmeny a príspevky členov OZ, členov OVK, z dohôd
Ekonomická klasifikácia 640 zahŕňal výdavky na :
členské príspevky
nemocenské dávky

1.570,91
2.781,00
915,00
1.682,00
5.993,46
105,00
575,00
500,00
1.802,00
0,00
663,00
9.249,00
700,00
900,00
0,00
3.150,00
1.400,00
420,00
258,80
25,28
350,00
333,00
1.409,60

1.396,01
2.388,24
746,09
973,28
5.483,10
103,80
68,90
548,76
2.079,76
476,60
661,51
0,00
733,50
900,00
190,00
2.895,89
3.830,00
417,32
65,40
25,93
616,40
323,78
1.224,06

88,87
85,88
81,54
57,86
91,48
98,86
11,98
109,75
115,41
0,00
99,78
0,00
104,79
100,00
0,00
91,93
273,57
99,36
25,27
102,57
176,11
97,23
86,84

548,00
130,00

585,48
0,00

106,84
0,00

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové výdavky : Schválený : 24.689,57 € Skutočnosť : 25.208,12 €, 102,10 %
Ekonomická klasifikácia 712 zahŕňal výdavok na nákup budov -Materská škola :

710,00 €

Ekonomická klasifikácia 713 zahŕňal výdavok na nákup interiérového vybavenia : 1.494,00 €
Ekonomická klasifikácia 717
zahŕňal výdavok na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia :
rekonštrukcia miestnej komunikácie :

3.502,32 €
19.501,80 €

Kapitálové výdavky boli financované z finančných príjmoch z predošlých rokoch a z bežných
príjmov.

III. BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Skutočnosť k 31.12.2018
1. Bežný rozpočet :
Príjmy :
Výdavky :
Rozdiel príjmov a výdavkov :

91.114,49 €
75.586,41 €
+ 15.528,08 € /prebytok/

1. Kapitálový rozpočet:
Príjmy :
Výdavky :
Rozdiel príjmov a výdavkov :

58,50 €
25.208,12 €
- 25.149,62 € /schodok/

1. Finančné operácie :
Príjmy :
Výdavky :
Rozdiel príjmov a výdavkov:

21.186,57 €
0,00 €
+ 21.186,57 €/prebytok/

Príjmy celkom bez finančných operácií :
Výdavky celkom :
Úprava schodku (tvorba SF)
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Celkové príjmy spolu :
Výdavky spolu :
Hospodárenie obce :
/prebytok/

91.172,99 €
100.794,53 €
- 9.621,54 € /schodok/
323,78 €
- 9.297,76 €
112.359,56 €
100.794,53 €
+ 11.565,03 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia v rozpočtovom roku 2018 : - 9.297,76 € .

IV. STAV FINANČNÝCH ÚČTOV
Stav finančných prostriedkov
účet 211 000
účet 221 001
účet 221 002
Celkom :

k 1.1.2018
131,88 €
26.047,05 €
1.178,93 €
27.357,86 €

k

31.12.2018
258,78 €
16.373,69 €
1.427,63 €
18.060.10 €

V. Tvorba a použitie rezervného fondu
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2017 :
1.049,46 €
Tvorba z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok :
635,31 € Uznesenie č. 143
Použitie k 31.12.2018
1.684,77 € Uznesenie č. 143
Zostatok k 31.12.2018
0,00 €

VI. Tvorba a použitie ostatných fondov
Tvorba z prebytku rozpočtu z predchádzajúcich rokov :
Použitie k 31.12.2018
Zostatok k 31.12.2018

19.501,80 € Uznesenie č. 148
19.501,80 € Uznesenie č. 148
0,00 €

VII. Tvorba a použitie sociálneho fondu :
Tvorba sociálneho fondu v roku 2018: 323,78 € povinný prídel 1% z hrubej mzdy zamestnancov
Použitie v roku 2018 :
0,00 €

VIII. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
AKTÍVA
v€
Dlhodobý hmotný majetok:
v tom :
Pozemky:
Umelecké diela :
Stavby:
Samostatne hnuteľne veci a súbory,.......:
Drobný dlhodobý hmotný majetok :
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Dlhodobý finančný majetok:
Krátkodobé pohľadávky:
Finančné účty (banky, pokladnica)
Časové rozlíšenie:
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy
SPOLU:

k 31.12.2017
208.587,13
69.833,88
4.331,29
129.444,27
1.246,84
570,85
3.160,00

k 31.12.2018
214.849,49
69.679,44
4.331,29
135.266,07
826,84
1.585,85
3.160,00

58.990,00
2.561,64
27.357,86
608,40
0,00
298.105,03

58.990,00
1.059,72
18.060,10
582,74
0,00
293.542,05

180.742,24
2.118,38
20.285,26
360,00
0,00
94.599,15
298.105,03

190.370,73
2.428,19
16.203,94
360,00
0,00
84.179,19
293.542,05

PASÍVA
Vlastné imanie:
Dlhodobé záväzky:
Krátkodobé záväzky:
Ostatné krátkodobé rezervy:
Bankové úvery:
Výnosy budúcich období:
SPOLU:

Účtovné zobrazenie majetku obce je zobrazené v súvahe, podkladom na vykázanie aktív
a pasív je výkaz „ Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2018, kde je vykázaný stav
majetku obce a zdroje jeho krytia.

IX. STAV POHĽADÁVOK

k 31.12.2017

Pohľadávky z daňových príjmov obcí spolu :
nedoplatky dane z nehnuteľností za rozpočtový rok :
Pohľadávky za odvoz TKO spolu
:
z toho
nedoplatky za odvoz TKO z minulých období :
nedoplatky za rozpočtový rok :
Pohľadávky za prenájom
Celkom :

k 31.12.2018

1.485,06
1.485,06
166,88

303,64
303,64
326,88

116,88
50,00
107,00
1.758,94

116,88
210,00
0,00
630,52

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie „ Ólákföld “ v hodnote za 19.501,80 €.
Odkúpenie budovy - Materská škola.
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Večelkov 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 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti 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.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu, modernizácia priestorov
kultúrneho domu, výmena stoličiek v kultúrnom dome, oprava a rekonštrukcia budovy
Materskej školy, vybudovanie detského ihriska, asfaltovanie miestnych komunikácií.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Vypracovala, dňa 08.04.2019 Zuzana Dóšová
Vyvesený dňa 09.04.2019
Zvesený dňa 26.04.2019
Schválený dňa : 02.05.2019, Uznesenie OZ č.24

Tibor Kovács
starosta obce

