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1.)  Rozpočet  obce  na  rok  2017 

 
Obec Červená Voda je samostatný územný samosprávny celok  a správny celok Slovenskej republiky, 
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 občanov. 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Červená Voda bol rozpočet obce na rok 2017. 
Obec Červená Voda v roku 2016 zostavila rozpočet podľa e 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 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016  uznesením 
č.60/2016 
Zmeny rozpočtu:  
- prvá  zmena   schválená dňa 02.06.2017  uznesením č. 22/2017 
- druhá zmena  schválená dňa 28.10.2017  uznesením č. 48/2017 
- tretia zmena   schválená dňa 28.10.2017  uznesením č. 48/2017 
- štvrtá zmena  schválená dňa 11.12.2017  uznesením č. 53/2017 
- piata  zmena  schválená dňa 11.12.2017  uznesením č. 53/2017 

 
                                                                   

 
 
 
Rozpočtové príjmy na rok 2017  v celkovej výške:         299 386,00- EUR 

Rozpočtové výdavky na rok 2017  v celkovej výške:           299 386,00- EUR 

 Rozpočet na rok  2017 
Rozpočet po zmenách v roku 

2017 

Príjmy celkom 229 678,00 299 386,00 

        z toho   

     Bežné príjmy: 221 678,00 264 396,00 

            Kapitálové príjmy:     8 000,00     9 260,00 

           Finančné príjmy:           0,00   25 730,00 

Výdavky celkom 229 678,00 299 386,00 

         z toho:   

        Bežné výdavky: 193 511,00 234 518,00 

              Kapitálové výdavky:    36 167,00   47 253,00 

             Finančné výdavky:           0,00   17 615,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.)  Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

 

Rozpočet na rok 
2017 

Rozpočet po zmenách 
2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

229 678,00 299 386,00 259 933,43 86,82 

 

 

 
    2.1)  Bežné príjmy 
Podrobné členenie príjmov  podľa ekonomických kategóriach : 

 (100) DAŇOVÉ PRÍJMY   

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 154 938,00 €  z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 
poukázané prostriedky zo ŠR v prospech obce vo výške  154 986,67 €, čo predstavuje plnenie na 
100,03 %.  

b) Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 
Z rozpočtovaných 4 060 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017  vo výške    3 861,61 € , čo je plnenie na  
95,11 %. 
 

c) Daň z nehnuteľnosti zo stavieb 
Z rozpočtovaných 1 700 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017  vo výške       1 655,23 € , čo je plnenie 
na  97,37 % 
 

d) Daň za psa 
Z rozpočtovaných 272 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške  264 € , čo je plnenie na 97,06 %. 
 

e) Daň za užívanie verejného priestranstva 
Z rozpočtovaných  50,00 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 50,00 €, čo je plnenie na 100%  
 

f) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Z rozpočtovaných 4 900 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017  vo výške       4 937,19 € , čo je plnenie 
na 100,76 % 
 

 (200)  NEDAŇOVÉ PRÍJMY 
 

a) Príjmy z podnikania a z  vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 23 066,00 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017  vo výške  23 014,95 € , čo je 
plnenie na 99,78 %. Ide o príjmy z prenajatých  pozemkov, budov, priestorov a objektov. 
 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky zahŕňajú poplatky vyberané obcou ostatné a správne poplatky , poplatok 
z recyklačného fondu a iné. 
Z rozpočtovaných  881,00 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 903,38 € , čo je plnenie na 
102,54 %.  
 

c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja  a služieb 
Sem patria prijaté poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, služby za 
vodné, príspevky prijaté od rodičov na úhradu nákladov v Materskej škole  súlade s osobitnými 
školskými predpismi  a za stravné (príspevok zamestnanca). 
Významná položka je  príjem za vodné  služby  vo výške  4 340,72 € 
Z rozpočtovaných  8 233,00 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 7 581,02 € , čo je plnenie 
na 92,08 %.  

 



 
 

d) Úroky z tuzemských vkladov a z účtov finančného hospodárenia 
 Z rozpočtovaných  2,00 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške  0,00 € , čo je plnenie na  0 %.  
 

e) Iné nedaňové príjmy 
Položky obsahujú príjem  od ostatných subjektov verejnej správy, z dobropisov( preplatok na EE), 
z vratiek - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, refundácia  miezd od ÚPSVaR 
Z rozpočtovaných  2813,00 €  bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 2 811,41 €, čo je plnenie na 
99,94%.  
 
 
 

 GRANTY A TRANSFERY 
 

Obec Červená Voda prijala v roku 2017 nasledovné granty a transfery 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

  
 
1. 

 
 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 
Kutuzovova 17 , Bratislava 

  
 

 3 000,00 

Dotácia pre Dobrovoľný hasičský 
zbor obce na zabezpečenie 
materiálno-technického vybavenia, 
na osobné ochranné pracovné 
prostriedky, opravu a nákup  
náhradných dielov na techniku 
a požiarne motorové vozidlo 

 2. Mestské Lesy s.r.o, Sabinov              2 000,00 Dar na údržbu miestnej komunikácie 

 3. ÚPSVaR-Prešov 19 555,36 Na podporu vytvorenia pracovného 
miesta 

 4. MV SR-Bratislava      279,61 Dotácia na úseku hlásenia pobytu 
občanov a registra obyvateľov SR 
A na úseku registra adries 

 5. ÚPSVaR- Prešov      323,96 Dotácia na podporu výchovy dieťaťa 
k stravovacím návykom a na školské 
pomôcky ( hmotná núdza) 

6.. OÚ, odbor ŽP,  Prešov       46,44 Dotácia na ochranu pred povodňami 

7.. MV SR-Bratislava     856,60 Voľby do VÚC 

 8. OÚ,odbor školstva,Prešov 33 806,00  Financovanie Základnej školy 
a príspevok na výchovu deti v MŠ  
( 5.ročné deti) 

 SPOLU 59 867,97  

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade  s  ich účelom. 
 
 
 
2.2. ) Kapitálové príjmy. 
 

Rozpočet na rok 
2017 

Rozpočet po zmenách 
2017 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

8 000,00 9 260,00 9 259,25    99,99     

Uznesením č. 11/2017  zo dňa 24.03.2017 obecné zastupiteľstvo schválilo predaj nehnuteľnosti 
pozemky zapísané na LV 293 p.č. 4766/1 druh pozemku záhrada o výmere 826 m2  a p.č. 4763/2 
druh pozemku záhrada  o výmere 99 m2   v sume  9 259,25 Eur. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.3 ) Príjmové finančné operácie 

Finančné operácie 
Rozpočet na rok 

2017 
Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenie 

 Prevod 
z rezervného fondu 

19 655,00 19 654,20  

Iné príjmové  FO   6 075,00 10 243,00  

Finančná výpomoc        0,00 15 500,00  

Spolu 25 730,00 45 397,20 176,44 

 
Obecným zastupiteľstvom bolo v roku 2017 schválené čerpanie z rezervného fondu na: 
- uznesenie č. 21/2017 zo dňa 02.06.2017 na  splátky finančného lízingu – LED svetlá - výdavok vo 

výške  2 114,50  Eur  
- uznesenie č.47/2017 zo dňa 28.10.2017   na  5% spoluúčasť na financovanie projektu Tematický 

poľsko-slovenský park oddychu vo výške  2 939,70 Eur 
- uznesenie č.52/2017 zo dňa 11.12.2017  na splatenie  finančnej výpomoci vo výške 14 600,00 

Eur. 
- príjmovú finančnú operáciu tvoria aj prostriedky z predchádzajúceho roka 2016 vo výške   

6 494,74 Eur , finančná zábezpeka (depozit) na zhotovenie diela- stavby Tématický poľsko-

slovenský park odychu  vo výške 3 748,26 Eur a prijatá krátkodobá finančná výpomoc vo výške 

15 500,00 Eur 

3.) Rozbor plnenie výdavkov za rok 2017 
Rozpočet na rok 

2017 
Rozpočet po zmenách 

2017 
Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

229 678,00 299 386,00 313 319,32 104,64 

 
 
V tom:   BEŽNÉ VÝDAVKY 

Funkčná  klasifikácia  Rozpočet  Skutočnosť % plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány       84 092,00         86 820,11   103,24 

Všeobecné verejné služby inde neklas.            857,00              913,48   106,59 

Transakcie verejného dlhu              22,00                22,02   100,09 

Ochrana pred požiarmi         4 385,00           4 159,51     94,86 

Komunikácie         3 875,00           4 405,76   113,70 

Nakladanie s odpadmi         4 858,00           5 974,43   122,98  

Rozvoj obcí       30 355,00         30 252,27     99,66 

Zásobovanie vodou         6 120,00           4 454,60     72,79 

Verejné osvetlenie         1 842,00              989,05     53,69 

Rekreačné a športové služby            700,00           1 450,14   207,16 

Kultúrne služby         3 978,00           3 872,84     97,36 

Predprimárne vzdelávanie s bež.starost.       29 671,00         31 918,56   107,57 

Primárne vzdelávanie s bež.starostliv.       43 888,00         46 497,45   105,95 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne         8 614,00           9 673,91   112,30 

Vedľajšie služby v rámci predpr.vzdelav.       10 957,00         16 725,63   152,65 

Sociálna pomoc občanom v HN            304,00              323,96   106,57 

Bežný rozpočet    s p o l u     234 518,00       248 453,72   105,94  

Poz.: na činnosť Primárneho vzdelávania  pre Základnú školu sme od Okresného úradu Prešov dostali 

normatívne prostriedky vo výške 33 153,00 Eur. Obec Základnej škole poskytla vlastné finančné 
prostriedky vo výške  13 344,45 Eur. 

 

 
 

 



 

 

 (600) BEŽNÉ VÝDAVKY –  významné položky bežného rozpočtu 

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  

   Rozpočet  Skutočnosť % plnenia 

610 Mzdy,platy,služ. príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 

 
     115 833,00 

 
       121 940,32 

 
  105,27 

 
Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce prijatých na základe pracovnej zmluvy : 
- aparát Obecného úradu a starosta obce 
- aparát Základnej školy s Materskou školou 
- aparát školskej jedálne zriadenej pri ZŠ s MŠ a  aparát  pre školský klub detí 
- aparát zamestnancov prijatých na základe  dohody s ÚPSVaR . Ide o mzdové prostriedky zo 

štátneho   rozpočtu . Dohody s ÚPSVaR v roku 2017 boli  v počte štyri   na podporu  vytvárania 
pracovných miest  podľa § 54  ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti, 
kde sme sa zaviazali vytvoriť pracovné miesto pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 
v celkovom  počte  6  pracovné miesta na dobu určitú . Max. celkový príspevok od ÚPSVaR  je 
vo výške  95 % z celkovej ceny práce  zamestnanca.  Spoluúčasť obce  je vo výške 5%     

 
  

b) Poistné a príspevok do poisťovni  

   Rozpočet  Skutočnosť % plnenia 

 
620 

 
Poistné a príspevky do poisťovní 

 
     40 801,00 

 
       43 095,47 

 
  105,62 

 
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poistné do ostatných zdravotných poisťovni a poistné do 
Sociálnej poisťovne  
 
 
 

c) Tovary a služby 

   Rozpočet  Skutočnosť % plnenia 

 
630 

 
  Tovary a služby 

 
      74 580,00 

 
       80 049,07 

 
  107,33 

 
Patria sem : cestovné náhrady, energie, poštové služby, všeobecný materiál, reprezentačné, palivá 
a mazivá, servis, údržba a opravy vozového parku, poistné zmluvné poistenie, rutinná a štandartná 
údržba, všeobecné a špeciálne služby  vykonávané dodávateľským spôsobom , stravovanie 
zamestnancov, odmeny a príspevky poslancom OcZ, odmeny zamestnancom na základe dohôd 
o vykonaní práce a z dohôd o pracovnej činnosti.  

 
 
 
d) Bežné transféry 

   Rozpočet  Skutočnosť % plnenia 

 
640 

 
Bežné transféry 

 
         3 304,00 

 
        3 368,86 

 
  101,96 

 
Patria sem transféry: -  poskytnuté Spoločnej úradovni v Sabinove  na úhradu preneseného výkonu 
štátnej správy- stavebnému úradu , sociálnej službe a centru voľného času Radosť,  
- na členské príspevky  RVC,ZMOS, Mikroregion Čergov, MAS,o.z., ZMOS-DCOM, 
- transfér poskytnutý jednotlivcoVI  na základe žiadosti o príspevok obce  na prestížnu súťaž do 

Tenerife- Majstrovstvá sveta v Karate – Ľubošovi  Džačovskému, Červená Voda 88   
 
 
 
 
 
 



 

3.1) Kapitálové výdavky 

Obec v roku 2017 realizovala  investičné akcie.  

Funkčná 
klasifikácia 

Schválený 
rozpočet na rok 

2017 

Rozpočet 2017 po 
zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

% plnenie 

 Rozvoj obce 36 167,00 47 253,00 47,251,10 100,00 

 

Boli vypracované  práce v súvislosti s plánovanou  výstavbou - investičné štúdie, prípravné 

práce na zrealizovanie : 

Projektová dokumentácia rekonštrukcia požiarnej zbrojnice              500,00 

 

Významnou investičnou akciou bola: 

Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komumikácie 28 166,21 

Bol zahájený mikroprojek podporovaný v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, 

„Tématický poľsko-slovenský park oddychu“         

 

 

          

         17 984,89 

 

 

3.2) Výdavkové finančné operácie 

Finančné operácie Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenie 

Krátkodobá finančná 
výpomoc 

   15 500,00 15 500,00  

Splácanie finančného 
majetku – Lizing/LED 

      2 115,00   2 114,50    

Finančné operácia spolu     17 615,00 17 614,50 100,00 

Finančné operácie boli realizované na základe uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré  svojimi  
rozhodnutiami schválilo čerpanie rezervného fondu na  splátky:  finančný lízing – LED svetlá , 
a na splatenie ktátkodobej finančnej výpomoci  
 
 
 
 
 

4.) Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenie 

za rok 2017 

Podľa § 16 ods.6   zákona oč.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách,  pri usporiadaní prebytku 
rozpočtu obce  podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú sa :    
- v príjmovej  časť rozpočtu - účelovo určené prostriedky -  finančná zábezpeka na zhotovenie 

diela- stavby Tematický poľsko-slovenský park oddychu  vo výške 3 748,26 Eur 

a podľa osobitného predpisu sa vylučujú  prostriedky Školskej jedálne zriadenej pri ZŠ s MŠ 

Červená Voda  vo výške 5 628,59 Eur 

- vo výdavková časť rozpočtu :  podľa osobitného predpisu sa vylučujú prostriedky Školskej jedálne 

zriadenej pri ZŠ s MŠ Červená Voda  vo výške  5 247,73 Eur 

 

 



 
Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2017  : 

Rozpočet 2017   Rozpočet 2017 - výkaz FIN 1-12 

TEXT      Príjmy  v €     Výdavky  v € 
  Hospodársky    
  výsledok   v  € 

Bežný rozpočet 259 933,43 243 205,99 16 727,44 

Kapitálový rozpočet 9 259,25 47 251,10 -37 991,85 

Prebytok/schodokBR + KR 269 192,68 290 457,09 -21 264,41 

Finančné operácie    

Časť II – výkaz FIN 1-12 41 229,13 17 614,50 23 614,63 

Hospodárenie  obce  
celkom 

310 421,81 308 071,59 +2 350,22 

 
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. 
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok  kapitálového rozpočtu. 
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom  bežného rozpočtu a rezervným fondom cez 
príjmové finančné operácie .  
Výsledok hospodárenie zistený podľa § 2 písm. b) a c)  a § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z. je schodok vo výške   21 264,41 Eur. 
Zostatok finančných operácii  vo výške  2 350,22 Eur je zdrojom rezervného peňažného fondu .  
 
 
 

5.) Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu 

a sociálneho fondu 

  Rezervný fond: 

   
       Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2017   11 731,90 

Tvorba Rezervného fondu:     

Uznesenie  č.21/2017  zo dňa 02.06.2017 prebytok rozpočtu 2016 7 969,94 

Spolu   19 701,84 

Čerpanie Rezervného fondu:     

Uznesenie  č.21/2017  zo dňa 02.06.2017  na splácanie lízingu 2 114,50 

Uznesenie  č.47/2017  zo dňa 28.10.2017 5%spoluúčasť projekt    

  Temat.poľsko-slovenský 2 939,70 

  park oddychu   

Uznesenie č. 52/2017  zo dňa 11.12.2017 Splátka krátk.fin.výpomoc 14 600,00 

Spolu   19 654,20 

Konečný zostatok k 31.12.2017   47,64 

 
Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej však 10% 
z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6)  zákona č. 583/2004 Z .z.  
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
. 
 
 
 
 
 



 
 
Sociálny fond 
 

Názov fondu  Stav k 1.1.2017     Tvorba      Čerpanie   Stav 
k 31.12.2017 

 
Sociálny fond 

 
       45,92 

 
            995,26 

 
          967,12 

 
              74,06 

 
Tvorbu a požitie sociálneho fondu  upravuje zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde  a kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa. 
Povinný prídel je vo výške 1 % zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za bežný rok. 
Čerpanie fondu  sa uskutočnilo v zmysle zákona o sociálnom fonde a vnútornej smernici č.1/2016 zo 
dňa 29.01.2016. 
 
 

6.) Finančné usporiadanie vzťahov 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  má obce 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátanie finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla 
finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
6.1) Finančné usporiadanie vzťahov voči  založeným právnickým osobám 
 

P.č. Poskytovateľ Suma 
poskytnutých 

f.p. 

Suma  
použitých f.p. 

Rozdiel 

 1. Obecné lesy Červená Voda  s.r.o,             0,00         0,00          0,00 

 
 
6.2) Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 
 

P.č. Poskytovateľ Suma 
poskytnutých 

f.p. 

Suma  
použitých f.p. 

Rozdiel 

  
 
 1. 

 
 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 
Kutuzovova 17 , Bratislava 

  
 

 3 000,00 

  
 

 3 000,00 

 
 
         0,00 

 2. ÚPSVaR-Prešov 19 879,32 19 879,32          0,00 

 3. MV SR-Bratislava   1 136,21   1 136,21          0,00 

4.. OÚ, odbor ŽP,  Prešov       46,44       46,44          0,00 

 5. OÚ,odbor školstva,Prešov 33 806,00  33 806,00           0,00 

 
 
6.3) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy 
 

P.č. Poskytovateľ Suma 
poskytnutých 

f.p. 

Suma  
použitých f.p. 

Rozdiel 

 1. Mestské Lesy s.r.o, Sabinov          2 000,00       2 000,00          0,00 

 



 
 

7.) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017    

č.r. TEXT EUR č.r. TEXT EUR 

 Aktíva   (A+B+C ) 1 304 699,09  Pasíva (A+B+C) 1 304 699,09 

A Neobežný majetok 1 292 359,91 A Vlastné imanie    774 534,80 

 z toho: DNM   v tom: Oceňovacie rozdiely  

             DHIM 1 189 814,50             Fondy  

             DFM    102 545,41            Výsledok hospodárenia    774 534,80 

B Obežný majetok      11 348,52 B Záväzky      25 616,25 

 z toho:         zásoby           135,14  v tom:        rezervy           400,00 

         Zúčt.medzi subj.verj.správy             56,88           Zúčt.medzi subj.verj.správy  

       Dlhodobé pohľadávky            Dlhodobé záväzky             81,88 

       Krátkodobé pohľadávky        3 965,07           Krátkodobé záväzky      25 134,37 

       Finančné účty        7 191,43           Bankové úvery a výpomoci  

C Časové rozlíšenie           990,66 C Časové rozlíšenie    504 548,04 

 

8.) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 

Obec Červená Voda k 31.12.2017 eviduje   tieto záväzky : 

 - voči dodávateľom                                                   2 040,25  € 

   voči zamestnancom                                                 11 348,25  € 

   voči poisťovniam a daňovému úradu                                                    7 821,58  € 

   ostatné                                                   3 859,37  € 

S p o l u :                                                 25 134,37  € 

 

9.) Prehľad o poskytnutých dotáciach podľa jednotlivých 

príjemcov 

Žiadateľ o dotáciu Účel Suma 
poskytnutých  FP 

Suma  
použitých  FP 

Rozdiel 

J .  Džačovský  Bežné výdavky       200,00         200,00       0,00 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2015 o podmienkach poskytnutia dotácií 
z rozpočtu obce Červená Voda. K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté 
v súlade so VZN . 
 

10.) Podnikateľská činnosť 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia  vydaného Okresným úradom, odborom 
živnostenského podnikania, Prešov, pod číslom  750-45266  dňa 03.08.2015. 
Obchodné meno: OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA s.r.o. 
IČO: 48271063 , Deň zápisu  do obchodného registra  : 15.08.2015  
Oddiel: Sro , Vložka číslo : 31814/P 
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
Predmetom podnikania – hlavná činnosť :  SK NACE 02 401 -  služby súvisiace s lesníctvom 
 
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti v €: 

Celkové výnosy                                              40 842,17 

Celkové náklady                                             39 263,03 

Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením                                               1 579,14 

Splatná daň z príjmov                                                      0,02 

Výsledok hospodárenia  po zdanení                                               1 579,12 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. 
 
 



 
 
 
 

11.)   Návrh na uznesenie 

Podľa § 16 ods.10) a 11) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a    v e d o m i e: 

1.) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 

2.) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce 

 za rok 2017 

s c h v a ľ u j e : 

1.) celoročné hospodárenie za rok 2017 bez  výhrad.   

2.) tvorbu rezervného fondu  :  zostatok finančných operácii  vo výške  2 350,22 Eur                  
 
 

 


