Záverečný účet Obce Úhorná za rok 2012

Úhorná, dňa 28.2.2013
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Obec Úhorná
Záverečný účet
Obce Ú h o r n á za rok 2012
Záverečný účet bol vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obec sa pri svojom hospodárení riadi zákonmi a opatreniami, ktoré platia pre rozpočtové
organizácie, podľa zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2012. Rozpočet bol
zostavený na roky 2012-2014. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. V rozpočte obce sa
uplatňuje rozpočtová klasifikácia. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné
vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám, vyplývajúce zo zákonov a všeobecne
záväzných právnych predpisov zo Všeobecných záväzných nariadení obce.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce – výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samospráve a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o rozpočte na príslušný
rozpočtový rok.
Rozpočet obce bol zostavený podľa § 10 odseku 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Záverečný účet bol vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov a obsahuje:
■
■
■
■
■
■
■

Rozpočet obce na rok 2012
Plnenie príjmov rozpočtu obce za rok 2012
Plnenie výdavkov rozpočtu obce za rok 2012
Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012
Tvorba a pouţitie peňaţných fondov za rok 2012
Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Rozpočet Obce Úhorná na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Úhornej dňa
15.12.2011 uznesením č. 17/2010/2 ako prebytkový, po zmenách rozpočtu schválených dňa
20.6.2012 uznesením č. 4/2012/3 bol rozpočet na rok 2012 zostavený ako vyrovnaný.
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1. Rozpočet obce na rok 2012 v eurách:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytok

38 121
38 121
0

z toho :
Beţné príjmy
Beţné výdavky
Hospodársky výsledok

38 121
38 121
0

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

0
0
0

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

0
0
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v eurách
Rozpočet na rok 2012
38 121

Skutočnosť k 31.12.2012
41 510,21

% plnenia
108,9

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
24 125

Skutočnosť k 31.12.2012
26 647,34

% plnenia
110,5

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve :
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 19 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 21 992,09 €, čo predstavuje plnenie na 115,7 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 2 875 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 2 444,28 €, čo je 85,0 %
plnenie. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1 738,53 €, dane zo stavieb boli vo
výške 705,758 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
154,42 €.
c) Daň za psa rozpočtovaný 80 €, skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 69,72 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : Z rozpočtovaných 2 150 € bol
skutočný príjem k 31. 12. 2012 vo výške 1 843,25 €. Obec eviduje pohľadávky za poplatok za
komunálny odpad vo výške 67,84 €.
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e) Daň za dobývací priestor nebol rozpočtovaný, skutočný príjem vo výške 298 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
340,-

Skutočnosť k 31.12.2012
909,14

% plnenia
267,4

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
Príjmy z prenajatých pozemkov neboli rozpočtované, v skutočnosti boli príjmy za prenájom
pozemkov vo výške 100,- €.
Rozpočtovaný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 50 €, skutočný príjem
vo výške 116,50 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 40 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 16,50 €, čo je 41,2 %
plnenie. Za iné poplatky a platby bolo rozpočtované 200 €, skutočné plnenie bolo 161,61 €, čo je
plnenie na 80,8 %.
Vrátky za elektrickú energiu činili 602,06 €.
Úroky z vkladov na beţnom účte činili 4,07 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2012
13 676

Skutočnosť k 31.12.2012
13 728,81

% plnenia
100,4

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6

Poskytovateľ
Obv. úrad Sp.Nová Ves
KÚ ŢP Košice
Obvodný úrad Košice
OÚ Sp.Nová Ves
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Suma v €
49,17
16,–
28,20
823,73
3 544,01
9 267,70

Účel
Register obyvateľov
Prenesený výkon štátnej správy
Vojnové hroby
Voľby NR SR
Dávky v hmotnej núdzi
Rodič.príspevok+príd. na deti

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v eurách
Rozpočet na rok 2012
38 121

Skutočnosť k 31.12.2012
37 218,51

% plnenia
97,6
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1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
38 121

Skutočnosť k 31.12.2012
37 218,51

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť
Vš.ver.sluţby inde nekl.-voľby
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Vysielacie a vydavateľské sluţby
Náboţenské a iné spol.sluţby
Sociálna pomoc občanom
SPOLU

Rozpočet
19 785
180
824
50
700
2 600
800
100
170
12 912
38 121

% plnenia
97,6

Skutočnosť
19 512,03
179,77
823,73
20,86
137,10
2 447,75
900,00
108,23
210,26
12 878,78
37 218,51

% plnenia
98,6
99,9
100,0
41,7
19,6
94,1
112,5
108,2
123,7
99,7
97,6

4. Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012
Rozpočet obce

Príjmy v €

Výdavky v €

Beţný rozpočet
Kapitálový rozpočet

41 510,21
0

37 218,51
0

Spolu BR + KR

41 510,21

37 218,51

Finančné operácie
RK 454001
Spolu BR+KR + FO

0

0

41 510,21

37 218,51

Hospodárenie
obce - prebytok
4 291,70
0
4 291,70
0
4 291,70

Prebytok rozpočtu v sume 4 291,70 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých
zákonov je zdrojom rezervného fondu.
Prebytok hospodárenia

4 291,70 €

Stav na účte rozpočtového hospodárenia
Stav v pokladnici
Finančná výpomoc FO
Rozdiel

4 053,52 €
48,80 €
189, 38 €
0,- €
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Kontrola peňažných prostriedkov a plnenia rozpočtu:
Rozpočtové príjmy
Rozpočtové výdavky
Rozdiel

41 510,21 €
37 218,51 €
4 291,70 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond min. vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte – analytika 22112. O pouţití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2012
Prírastky – z prebytku hospodárenia

5 311,37
1 680,24

Úbytky
Konečný zostatok k 31.12.2012

6 991,61

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond vo výške 0,6 % z hrubých miezd. Vedie na samostatnom bankovom
účte – analytika 22111.
Sociálny fond

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2012

45,94

Prírastky – povinný prídel

12,96

Úbytky - iné
Konečný zostatok k 31.12.2012

0
58,90
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v eurách:
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
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.
Prechodné účty aktív
SPOLU

2012
38 242,92
15 640,41
22 602,51
11 564,47
0
222,26
11 152,83
189,38
36,64
49 844,03

2011
39 568
16 965
22 603
7 789
66
686
6 848
189
112
47 469

PASÍVA
Názov

2012

2011

Vlastné zdroje krytia majetku

49 123,15

46 254

Z toho: fondy účtovnej jednotky
výsledok hospodárenia

49 123,15

46 254

Záväzky

720,88

1 215

Z toho: rezervy

376,--

zúčtovanie medzi subj. VS
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky

0

311
0

58,90

46

285,98

858

49 844,03

47 469

Bankové úvery a ost.príj.výpomoci
Prechodné účty pasív
SPOLU
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu:
Obec nemá ţiadne úvery.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách
V roku 2012 neboli poskytnuté ţiadne záruky.
K záverečnému účtu obce predkladáme:
1. Súvahu k 31.12. 2012
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
3. Výkaz o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2012

V Úhornej, 28.2.2013
Vypracoval: Lendacká

Schválil:
Roman K ö n i g
starosta obce

