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                                               1. ÚVOD

      Obec Veľké Kršteňany, ako účtovná jednotka a územný samosprávny celok 
zosúladila v roku 2011 svoje hospodárenie podľa ustanovení zákona č. 369/1990 
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predovšetkým § 9, ktorý 
hovorí, že základom finančného hospodárenia obce je jej rozpočet, ako aj so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zo dňa 
23.septembra 2004 a ktorého významná časť týkajúca sa územnej samosprávy , 
samotného rozpočtového procesu a pravidiel rozpočtového hospodárenia 
nadobudla účinnosť od 1.1.2005 a so zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Záverečný účet obec spracovala v zmysle Smernice 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. januára 2009 na vypracovanie 
záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie  
záverečného účtu verejnej správy za rok 2011. Podkladom pre zostavenie 
záverečného účtu sú údaje účtovných a finančných výkazov podľa stavu k 
31.12.2011. Pri ich spracovaní a predkladaní sa postupovalo podľa opatrenia 
Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 
rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Podľa posledných ustanovení § 16 zákona 583/2004 vymedzila obec obsah 
záverečného účtu ako je v predchádzajúcom texte uvedený a § 9 zabezpečí 
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Okrem toho je v súvislosti so 
záverečným účtom obce dôležitý zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve, kde sa 
ustanovujú náležitosti účtovnej závierky.

                 Postavenie obce

      Obec Veľké Kršteňany je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej 
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnická 
osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s 
vlastným majetkom a vlastnými príjmami.

Účtovníctvo obce

      Účtovníctvo obce v roku 2011 využívalo akruálny princíp. Zmenila sa 
legislatíva upravujúca účtovnú závierku. Oproti minulým rokom sa veľký dôraz 
začal klásť na poznámky k účtovnej závierke ako jej neoddeliteľnej súčasti a ktoré 
by sa mali stať dôležitým zdrojom informácií pre čitateľa účtovnej závierky.
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Legislatíva, ktorá upravuje účtovnú závierku organizácií štátnej správy je 
nasledovná:

Jednotlivými súčasťami účtovnej závierky sú:

– súvaha
– výkaz ziskov a strát
– poznámky
– výročná správa

Súčasti účtovnej závierky sú predpísané opatrením č. MF/25755/2007-31. Súvaha 
a výkaz ziskov a strát majú presne definovanú štruktúru, na ktorú bolo potrebné 
nastaviť účtovníctvo obce. Pritom sa musela zabezpečiť aj vzájomná štruktúra pre 
sledovanie rozpočtu obce t.j. aby fungovali dve účtovníctva vedľa seba ( akruálne 
a rozpočtové ).

Zmenou účtovných princípov podľa novely zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná od 1.1.2008 ( zákon č. 624/2007 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov ) sa zmenila podstata a vzťah rozpočtu a účtovníctva, dvoch 
základných ekonomických systémov obecnej samosprávy. Spoločným ostalo to ,že 
hodnotia rok 2011 eurom, ale už v dvoch rozdielnych významoch.

V účtovníctve obce je euro jednotkou, v ktorej evidujeme a hodnotíme majetok 
obce a jeho zmeny. V rozpočte je euro vyjadrením množstva, ktoré prijmeme 
alebo vydáme alebo máme. Finančné operácie sú tiež operáciami majetkovými, a 
preto sú zároveň aj operáciami účtovnými a plnenie rozpočtu obce vychádza týmto 
z účtovníctva. Ide o dva systémy, ktoré majú svoje poslanie a to účtovníctvo a 
rozpočet.

Účtovníctvo – je nástroj evidencie stavu a pohybu majetku obce a je založené na 
časovom akruálnom princípe. Vychádza z účtovných záznamov, teda v princípe sa 
zaoberá skutočnosťami, ktoré sa stali. Nástrojmi účtovníctva sú účty, účtovná 
osnova, účtovné zásady, odpisy a výsledok je súvaha, výkaz ziskov a strát, 
poznámky a výročná správa.

Rozpočet – je plánovací nástroj riadenia finančnej hotovosti obce a je založený na 
predstave a pohybe eura. Oproti účtovníctvu je rozpočet projekciou budúcich 
príjmov a výdavkov a používa sa na plánovanie a riadenie finančných transakcií. 
Nástrojmi rozpočtu sú rozpočtová klasifikácia a zásady rozpočtového 
hospodárenia. Výsledkom je hodnotenie plnenia rozpočtu a záverečný účet.

Možno by sa zdalo, že nie sú potrebné takéto podrobné informácie o celom 
systéme fungovania práve v záverečnom účte. Sme však toho názoru, že práve v 
záverečnom účte je potrebné definovať aspoň čiastočne náväznosti, z ktorých
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hodnotenie vyplýva a z ktorých vychádza, aké sú previazanosti medzi rozpočtom a 
účtovníctvom, aby sme pochopili postavenie ekonomického systému obce v 
novom období, období plnom zmien vo verejnej správe.

Zostaveniu účtovnej závierky obce predchádzalo uskutočnenie závierkových 
účtovných prípadov a upravujúcich závierkových prípadov. Účtovným prípadom 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je účtovanie skutočností podľa 
§ 2 odst. 2 zákona o účtovníctve:

– pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    
účtovná závierka

– týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a 
ktoré obec zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky. Upravujúcim 
závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali 
medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a dňom jej zostavenia, 
ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ( pr. 
pokles ceny trhových papierov...)

Zostavenie účtovnej závierky obce je proces, ktorý pozostáva z viacerých, na seba 
nadväzujúcich činností:

– inventarizácia
– kontrolné činnosti a to kontrola bilančnej kontinuity, nadväznosti analytických 

účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, zúčtovanie odpisov a 
zúčtovanie transferov

– tvorba rezerv
– tvorba  a zúčtovanie opravných položiek
– zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov
– doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného roka, účtovanie 

nevyfakturovaných dodávok
– zúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
– účtovanie kurzových rozdielov, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na 

euro menu
– výpočet výsledku hospodárenia
– výpočet a zúčtovanie splatnej dane z príjmov a jej zaúčtovanie
– uzatvorenie účtovných kníh
– vypracovanie výkazníctva pre Daňový úrad Topoľčany
– vypracovanie výkazníctva pre Daňový úrad Partizánske z podnikateľských 

činností a ostatných činností a podanie riadneho daňového priznania

Veľmi dôležitým procesom pre zostavenie účtovnej závierky je inventarizácia. 
Dokladová inventarizácia tvorí samostatný materiál účtovnej závierky. 
Inventarizáciou sa overilo, či stav majetku obce jej záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
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                  Pri inventarizácii obce bola dodržaná zásada, že majetok, záväzky a rozdiel 
                  majetku a záväzkov je inventarizovaný každý rok okrem dlhodobého hmotného 
                  majetku, ktorý je inventarizovaný raz za dva roky. Naopak finančné prostriedky 
                  boli inventarizované štyrikrát za účtovné obdobie. Všetky záznamy sú založené v 
                  protokoloch o inventarizácii.

                  O ostatných častiach účtovnej závierky nebudeme v tomto materiály písať, 
                  nakoľko sa premietajú priamo do hlavnej knihy obce za účtovné obdobie.                
     

                           2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

                 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok         
                 2011 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení                
                 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol 
                 zostavený ako vyrovnaný, bol prejednaný a schválený OZ Veľké Kršteňany dňa 
                 31.3.2011 uznesením číslo 2. Rozpočet bol poslancami OZ Veľké Kršteňany dňa 
                 9.12.2011 uznesením č. 8 upravený a schválený. 
                 Finančné hospodárenie obce pritom možno posudzovať podľa dvoch stránok a to:

– vecnej t.j. čo samospráva robí pre obyvateľov obce
– finančnej t.j. za čo samospráva vykonáva túto činnosť a ako zveľaďuje majetok 

obce

                 Obe stránky činnosti obce sú definované v ust. § 4 zákona o obecnom zriadení, 
                  v zmysle ktorého finančné hospodárenie je len vyjadrením vecnej činnosti obce vo 
                  finančných jednotkách. Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
                  audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. v § 2 ods. 2 písm. d/ upravuje finančné 
                  riadenie, ktoré definuje ako súhrn postupov orgánu verejnej správy pri 
                  zodpovednom  a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, použití, účtovaní, 
                  výkazníctve a finančnej kontrole. Samotné finančné riadenie s ohľadom na
                  rozpočet prebieha v týchto časových etapách:

– zostavenie rozpočtu
– sledovanie a riadenie hospodárenia s rozpočtom
– spracovanie účtovnej závierky, záverečného účtu a príslušných výkazov ako

podkladov pre hodnotenie účtovného obdobia

                  Rozpočet príjmov a výdavkov obce bol vnútorne členený na časť, ktorá obsahuje 
                  bežné príjmy a bežné výdavky ( bežný rozpočet ) na časť, ktorá obsahuje 
                  kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( kapitálový rozpočet ) a na časť, ktorá
                  obsahuje finančné operácie. Príjmami bežného rozpočtu boli všetky príjmy okrem
                  príjmov z predaja kapitálových aktív, príjmov z predaja pozemkov a nehmotných
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aktív, príjmov z kapitálových grantov a transferov a príjmov z predaja 
majetkových účastí, ktoré sú povinne príjmami kapitálového rozpočtu a 
finančných prevodových príjmov. Týmto je definovaný aj obsah kapitálového 
rozpočtu. 

Obec v priebehu rozpočtového roka sledovala vývoj príjmov a výdavkov bežného 
rozpočtu s cieľom zabezpečiť jeho vyrovnanosť ku koncu rozpočtového obdobia v 
tomto prípade aj kalendárneho roka a vykonala presuny v rámci rozpočtu. 
Prednostne obec zabezpečovala krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývali z 
plnenia ustanovených zákonmi.

Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 
spracovala do záverečného účtu obce. Obec usporiadala finančné vzťahy k 
štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom vyšších územných celkov.
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Príjmy obce

      Z hľadiska ekonomickej klasifikácie najdôležitejšie príjmy obce v roku 2011 
boli daňové a nedaňové príjmy, ktoré sa  ďalej členili podľa ich zdroja v zmysle 
platnej legislatívy na príjmy:
– 111 príjmy zo štátneho rozpočtu
– 41  vlastné príjmy
– 1161 príjmy z Eur. soc. fondu

Príjmy obce v roku 2011 tvorili:

– výnosy miestnych daní a poplatkov podľa  zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
odpady v znení platných predpisov,

– nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z 
činnosti obce 

– výnosy z finančných prostriedkov obce
– podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve
– dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 

správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2011
– ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte 

na rok 2011

Vlastné príjmy

Daňové príjmy –  sú stanovené podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá 
alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. Daňové príjmy vybraté na 
základe spojenia niekoľkých daňových základov sa  priradili k dani z 
prevládajúceho daňového základu.
Daňové príjmy sú v roku 2011 účtované pod zdrojom 41 – vlastné zdroje rozpočtu.

Z daňových príjmov najdôležitejším príjmom v roku 2011 bol – výnos dane z 
príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve pod položkou 111 003 na 
účet obce vo výške 113 468,24 € v dvanástich pravidelných intervaloch a v 
nasledovných čiastkach:

Január 2011                   13 091,00 €
Február 2011                 11 261,00 €
Marec 2011                     9 160,24 €
Apríl 2011                     11 632,00 €
Máj 2011                         4 336,00 €
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Jún 2011                             3 650,00 €
Júl 2011                              9 946,00 €
August 2011                      10 274,00 €
September 2011                  9 784,00 €
Október 2011                     10 165,00 €
November 2011                 10 347,00 €
December 2011                   9 822,00 €

Spolu:                              113 468,24 €

Podielové dane boli na rok 2011 rozpočtované vo výške 118 078,- €. Rozpočet 
na podielové dane bol upravený na hodnotu 113 468,24 €.
Rozdiel oproti roku 2010 bol nasledovný:
Rok 2010                            99 116,29 €
Rok 2011                          113 468,24 €
Rozdiel                               14 351,95 €

Obcou vyberané daňové príjmy v roku 2011 boli:

– položka 121 001 daň z pozemkov členená v obci na daň vybratá od 
právnických osôb a daň vybratá od fyzických osôb. Táto daň v roku 2011 
činila spolu 8 490,92 €, pričom daň vybratá od právnických osôb činila 
5 308,63 € a od fyzických osôb činila 3 182,29 €. Rozpočet spolu činil 
8 775,- €, rozpočet po úprave bol 8 490,92 €

– položka 121 002 daň zo stavieb taktiež členená na daň vybratú od právnických 
osôb a daň vybratú od fyzických osôb. Na tejto dani sa v roku 2011 vybralo 
celkom 4 229,66 €, daň vybratá od právnických osôb činila 2 522,79 € a od 
fyzických osôb činila 1 706,87 €. Rozpočet na rok 2011 bol 3 900,- €, rozpočet 
po úprave bol 4 229,66 €.

Za rok 2011 obec eviduje pohľadávky u fyzických osôb vo výške 124,83 €, pričom 
daň z pozemkov činí 61,87 €  a daň zo stavby je vo výške 62,96 €. Pohľadávky za 
minulé roky u fyzických osôb sú vo výške 105,59 €, z toho daň z pozemkov 
predstavuje čiastku 21,86 € a daň zo stavieb je vo výške 83,73 €.    
Celková pohľadávka k 31.12.2011 predstavuje čiastku 230,42 €.

– dane za špecifické služby boli pod položkami:
133 001 – daň za psa                                                 430,29 €
133 013 – za komunálne odpady                            4 880,75 €
Spolu                                                                       5 311,04 €

Rozpočet na tieto dane bol 4 826,- €. Po úprave bol rozpočet vo výške 
5 311,04 €.
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Nedaňové príjmy – túto kategóriu tvorili v roku 2011 príjmy z vlastníctva 
majetku  ( úroky ), príjmy z prenájmu a príjmy z poplatkov a platieb z 
nepriemyselného a náhodného predaja služieb.

                 Obcou vyberané nedaňové príjmy v roku 2011 boli:
– položka 212 002 – prenajaté pozemky v roku 2011 činili 485,22 €
– položka 212 003 – prenajaté budovy a objekty v roku 2011 činila 367,21 €

                  -     položka 221 004 – správne poplatky v roku 2011 činila 428,38 €
– položka 221 005 – poplatky za výherné hracie prístroje v roku 2011 činila 

1 493,50 €
– položka 223 001 – za predaj služieb ako sú napríklad relácie v miestnom 

rozhlase, kopírovacie práce, rôzne poplatky za služby, za služby v dome 
smútku a pod. táto položka v roku 2011 činila 1 197,10 € v členení
opatrovateľská služba                                          532,56 €
odpadové nádoby                                                 165,00 €
relácie v miestnom rozhlase                                 333,66 €
kopírovacie práce                                                   33,92 €
služby kultúrneho domu                                       131,96 €
Spolu                                                                  1 197,10 €

– položka 223 002  - poplatky za školné MŠ v roku 2011 táto položka činila 
čiastku 212,48 €

– položka  223 003 – poplatky a platby za stravné v roku 2011 táto položka 
činila 2 946,66 € v členení
stravné lístky OcÚ                                             1 952,58 €
stravné MŠ                                                            994,08 €
Spolu                                                                  2 946,66 €

– položka 242 – úroky z účtov finančného hospodárenia je vo výške 15,54 €

Spolu príjmy pod kódom zdroja 111 a 41 – vlastné príjmy činili za rok 2011 
spolu

                                                138 645,95 €

                                                                           2011                         2010

Z toho daňové vlastné príjmy a popl.            131 499,86              115 941,79
            nedaňové vlastné príjmy a popl.            7 146,09                10 557,99
Spolu                                                              138 645,95              126 499,78

Príjmy zo štátneho rozpočtu

      V roku 2011 mala obec príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme transferov v 
rámci verejnej správy a to na účet 312 001 na prenesené kompetencie. Tieto 
príjmy boli v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z.
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Príjmy na prenesené kompetencie vo forme nenormatívneho príspevku tvorili:

na stravu žiakov                                                  505,00 €
                  na školské potreby                                                33,20 €

Spolu                                                                   538,20 €

Ostatné cudzie zdroje pre územnú samosprávu pre rok 2011 tvorili:

príjmy z náhrad poistného                               1 320,87 €
príjmy na výkon stavebný                                  589,62 €
príjmy na chránené pracovisko                        2 495,72 €
príjmy na výchovu a vzdelávanie                       921,00 €
príjem z ÚPSVaR refundácia mzdy                 7 323,49 €
príjmy na životné prostredie                                 72,29 €
príjmy na sčítanie obyvateľov                             611,00 €
príjmy evidencia obyvateľstva                            209,22 €
dotácia SAŽP Banská Bystrica                         3 500,00 €
príjem CO                                                              54,00 €
príjem VÚ ŠR OPJESF                                  82 213,08  €
monitoring sociálne služby                               2 014,00 €
refundácia časti mzdy od SVP š.p.                       214,30 €
príjem rodinné prídavky                                       110,03 €
príjem z ÚPSVaR škol.potreby hmotná núdza       85,70 €
príjem fin. výpomoc FO,PO                             46 028,89 €
 
Spolu                                                               147 763,21 €

Spolu príjmy na prenesené kompetencie a ostatné cudzie zdroje pre územnú 
samosprávu v roku 2011 na bežnú činnosť boli vo výške 148 301,41 €.

                  

                  Na kapitálovú činnosť obec obdržala v roku 2011 nasledovné transfery:
                  
                  Transfer z PPA                                                 191 111,20 €
                  Spolu                                                                191 111,20 €

                                                                                                                                      
Spolu cudzie príjmy v roku 2011 boli vo výške:

                                                     338 874,41 €
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Rekapitulácia príjmov za rok 2011

Bežné príjmy

Príjmy zo ŠR                                                      100 736,35 €
Ostatné cudzie zdroje                                           47 564,06 €
Dane poukázané úz. samospráve                       113 468,24 €
Daň z pozemkov                                                    8 490,92 €
Daň zo stavieb                                                        4 229,66 €
Daň za psa                                                                 430,29 €
Daň TKO                                                                4 880,75 €
Nájom                                                                        852,43 €
Stravné                                                                    2 946,66 €
Poplatky za služby                                                  1 837,96 €
Poplatky za výher.hracie prístroje                          1 493,50 €
Finančné príjmy                                                          15,54 €

Spolu bežné príjmy                             286 947,36 €

Kapitálové príjmy

Transfer z PPA                                                    191 111,20 €

Spolu kapitálové príjmy                      191 111,20 €

Príjmy obce celkom                             478 058,56 €
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Výdavky obce

      Výdavky obce v roku 2011 boli v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách a uhrádzali sa z neho:

– záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených predpismi
– výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných 

predpisov a na činnosť Materskej školy a Školskej jedálne zriadené obcou
– výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa 

osobitných predpisov
– výdavky spojené so správou, s údržbou a so zhodnocovaním majetku obce a 

majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných 
predpisov

– výdavky na záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo vyšším 
územným celkom na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce, 
vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti

– výdavky z finančných činností
– výdavky súvisiace s obhospodarovaním cenných papierov obce.

                 Obec v roku 2011 mala tri kategórie výdavkov a to bežné výdavky, kapitálové         
                 výdavky a výdavky finančných operácií. Kategória bežných výdavkov zahŕňala 
                 platby za   mzdy, platy, poistné, tovary a služby, energie, materiál, dopravné, 
                 údržby a opravy, nájomné. Táto kategória zahŕňala aj výdavky na obstaranie 
                 samostatných hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické 
                 určenie a ktorých vstupná cena je  1 700,00 € a nižšia a prevádzkovo-technické 
                 funkcie kratšie ako jeden rok alebo dlhšie ako jeden rok. Patrili sem aj transfery 
                 jednotlivcom a skupinám vo forme príspevkov alebo členského. Do kategórie 
                 kapitálových výdavkov zahŕňala obec výdavky na obstaranie nehnuteľného 
                 majetku ako aj samostatných hnuteľných vecí s vyššou vstupnou cenou ako je  
                 1 700,00 a s prevádzkovo-technickou funkciou dlhšou ako jeden rok.

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v roku 2011 financované zo štátneho rozpočtu kód zdroja 111 
a z vlastných prostriedkov zdroja kód 41.

Výdavky financované zo štátneho rozpočtu ( kód 111 )

Boli to predovšetkým výdavky na bežnú prevádzkovú činnosť obce, na stavebnú 
činnosť, na činnosti súvisiace so životným prostredím, na činnosti súvisiace 
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s evidenciou obyvateľstva v nasledovnej štruktúre:

pracovné náradie                                             79,62 €
odmeny sčítanie obyv.                                   611,00 €
transfery ( stavebný )                                     655,58 €
rodinné prídavky                                            110,03 €

Spolu                                                           1 456,23 €

Výdavky financované z vlastných zdrojov ( kód 41 )

Z vlastných zdrojov obec v roku 2011 financovala potreby vyplývajúce z jej 
základnej úlohy, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej 
obyvateľstva. Ide predovšetkým o výdaje na výkon samosprávy, MŠ, ŠJ, výdaje na 
správu, údržbu a zhodnocovanie majetku, na svoje záväzky, na výdavky vzniknuté 
so združenými obcami, na úroky, na sociálne pomoci, výdavky súvisiace s emisiou 
cenných papierov, výdavky na transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim 
všeobecne prospešné služby a iné výdavky. Pôžičky obec v roku 2011 
neposkytovala. Výdavky z vlastných zdrojov obec čerpala v nasledujúcej 
štruktúre:

tarifné platy, základné platy                                            80 384,13 €
odmeny                                                                                 398,00 €
poistné do zdravotnej poisťovne                                       7 881,00 €
na nemocenské poistenie                                                   1 099,92 €
na starobné poistenie                                                        11 402,00 €
na úrazové poistenie                                                              656,18 €
na invalidné poistenie                                                         2 252,39 €
na poistenie v nezamestnanosti                                             741,88 €
na poistenie do rezervného fondu                                       3 872,40 €
na tuzemské cestovné                                                             443,64 €
na elektrinu                                                                          9 566,54 €
na plyn                                                                                 4 467,54 €
na vodné,stočné                                                                      546,78 €
na poštové a telekomunikač. služby                                   2 313,92 €
na výpočtovú techniku                                                           299,23 €
na prevádz.stroje,prístroje, zar.                                         37 240,62 €
na všeobecný materiál                                                       32 390,37 €
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na knihy,časopisy,publikácie                                                625,40 €
na potraviny                                                                       2 728,20 €
na nájomné za nájom prevádz.strojov,prístr.,zar.                    24,63 €
na palivo ako zdroje energie – benzín                                  963,01 €
na reprezentačné účely                                                           42,86 €

                  na pracovné odevy a obuv                                                 3 000,00 €
na povinné poistenie                                                          1 132,10 €
na údržbu náradia,prístrojov                                                 224,02 €
na údržbu výpočtovej techniky                                          1 131,41 €

                  na údržbu telekomunikačnej techniky                               1 704,74 €
                  na údržbu ciest a budov                                                     6 157,95 €

na školenia,kurzy,semináre                                                4 982,00 €
na kultúrne podujatia                                                            625,29 €
na propagáciu, reklamu,inzerciu                                            27,88 €
na všeobecné služby                                                          7 295,14 €

                  na špeciálne služby ( advokátske,audítorske...)                 5 175,58 €
                  na poplatky za vedenie účtov...                                          1 442,70 €
                  na stravovanie                                                                     2 437,04 €
                  na prídel do sociálneho fondu                                                486,81 €
                  na kolkové známky                                                                361,50 €

na odmeny ( poslancom, komisiám )                                   1 190,79 €
na odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru                     7 424,19 €
na pokuty, penále                                                                      15,10 € 
na transfery neziskovým organizáciám                               1 956,52 €
na transfery združeniam                                                      1 700,00 €
na členské príspevky                                                                    -
na činnosť cirkvi                                                                     400,00 €
na splácanie úrokov banke                                                   2 664,48 €
na špeciálny materiál                                                               238,74 €
na prepravné                                                                         3 820,15 €
na dávku v hmotnej núdzi                                                         33,18 €
na sociálne účely                                                                  2 795,50 €

Spolu                                                                                258 763,45 €
                                                     

                           

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy tvorili finančné prostriedky preplatené Poľnohospodárskou 
platobnou agentúrou v celkovej výške 191 111,20 €.

Kapitálové príjmy za rok 2011 spolu                      191 111,20 €
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Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v roku 2011 boli kryté vlastnými zdrojmi, cudzími zdrojmi, z 
úveru DEXIA BANKA, zostatkami prostriedkov minulých období.

V roku 2011 boli realizované nasledovné akcie:

Pozemok – kúpa                                                                         26,00 €
                  GEOPARK                                                                             4 023,63 €

Rekonštrukcia šatní TJ                                                         96 788,19 €
                  Projekt prípojky plynu TJ                                                          245,00 €

Fotoaparát PANASONIC                                                          300,00 €

Kapitálové výdavky za rok 2011 spolu                  101 382,72  €

Rekapitulácia výdavkov za rok 2011

Bežné výdavky                                                  258 763,45 €
Kapitálové výdavky                                         101 382,72 €

Výdavky celkom                                               360 146,17 €

Bežné a kapitálové príjmy                                     478 058,56 €
Bežné a kapitálové výdavky                                  360 146,17 €

Hospodársky výsledok za rok 2011                       117 912,39 €
( t.j. zisk )

Zisk bol vykázaný z preplatených finančných  prostriedkov Poľnohospodárskou 
platobnou agentúrou poukázaných na účet v marci 2011 za práce prevedené v roku 
2010.

V zmysle ustanovenia § 16 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa na účely tvorba peňažných fondov pri usporiadaní 
zostatku rozpočtu obce z tohto zostatku vylučujú finančné prostriedky prevádzané 
cez finančné operácie.

Rozpis výdavkov obce za rok 2011 je uvedený v časti 2 – Tabuľková časť
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                              3. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Majetok obce

Aktíva ( v celých € )

Aktíva obce tvorili neobežný a obežný majetok.

Neobežný majetok

Neobežný majetok obce tvorí:
– dlhodobý hmotný majetok

                                                                              hodnota
                                                           nadobúdacia           zostatková

– pozemky                                                150 650                  150 650
– stavby                                                    471 973                   374 221
– stroje, prístroje a zariadenia                    26 872                      6 593
– dopravné prostriedky                              15 831                      8 206
– drobný dlhodobý majetok                            372                             0
– obstaranie dlhodob.hmot.maj.                 42 278                    42 278

– dlhodobý finančný majetok
- akcie vo Vodárenskej spoločnosti       120 347                   120 347

Spolu neobežný majetok                             828 323                   702 295

Obežný majetok

Obežný majetok tvorí finančný majetok a to účty v bankách a pokladnica

– zásoby                                                             73                            73
– pohľadávky                                              15 449                     15 449 
– pokladnica                                                     385                          385
– ceniny                                                              57                            57  
– bankové účty                                            12 401                      12 401

Spolu obežný majetok                                    28 365                      28 365

Časové rozlíšenie

– náklady budúcich období                              477                           477

Aktíva celkom                                             857 165                   731 137
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Pasíva  ( v celých € )

Pasíva obce tvorili vlastné zdroje a cudzie zdroje.

Vlastné imanie                                                                             630 053
Záväzky ( rezervy )                                                                        99 590
Časové rozlíšenie                                                                             1 494

Pasíva celkom                                                                             731 137

Celková bilancia aktív a pasív sa nachádza vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 
1-01, z ktorej vyplýva, že aktíva a pasíva obce v roku 2011 boli vyrovnané
Aktíva             731 137
Pasíva             731 137

Z majetkových účtov je dôležitý rozbor peňažných prostriedkov, ktoré sa skladajú 
z voľných zdrojov a zo zdrojov krytia fondov nasledovne:

Účet                                            počiatočný stav            konečný stav

211 – pokladňa                                   208,24                        384,95
221 – VÚB                                      3 563,62                     4 332,59

                            DEXIA                                   2 489,13                    5 656,98
          SF                                           1 165,20                    1 439,37
          FONDOVÝ                                 28,49                       973,15

Spolu                                                 7 454,68                  12 402,09 

Stav záväzkov k 31.12.2011 v €

Vykazovaný účtovný stav záväzkov k 31.12.2011 bol vo výške         99 590,59
– záväzky zo SF                                                                                  1 396,97
– zákonné rezervy                                                                               2 712,96
– dodávatelia                                                                                       1 021,30
– nevyfakt.dodávky                                                                                208,35
– zamestnanci a poisťovne                                                                  6 230,55
– ostatné priame dane                                                                            465,77
– bežné bankové úvery                                                                     38 825,80
– ostatné finančné výpomoci                                                            48 728,89
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Peňažné fondy

Sociálny fond

Stav k 1.1.2011                                                                     1 209,07
Tvorba                                                                                     576,41
Čerpanie                                                                                  388,51
Stav k 31.12.2011                                                                1 396,97

Stav finančných prostriedkov
                  
                  Stav finančných prostriedkov v peňažných ústavoch k 1.1.          7 408,06
                                                                                                      k 31.12.     12 402,09
                  Stav v pokladni k 1.1.                                                                        208,24
                                            k 31.12.                                                                    384,95
                  Spolu stav k 31.12.2011                                                                 
                                                                                                                        12 787,04

                  Obecný úrad k 31.12.2011 eviduje nasledovné pohľadávky:

                  Nedaňové pohľadávky                                                                  1 468,51
                  Daňové pohľadávky                                                                    13 930,42   
                  Pohľadávky voči zamestnancom                                                        -

                  Stav k 31.12.2011                                                                        15 398,93

                  Dotácia neziskovým organizáciám

                V roku 2011 boli poskytnuté neziskovým organizáciám na všeobecne prospešné 
                   služby nasledovné finančné prostriedky:

– DHZ                                                                                         1 156,38
– JDS                                                                                              600,00
– TJ                                                                                              1 700,00
– Cirkev                                                                                          400,00

    
                    Spolu                                                                                              3 856,38

                    Rozpočet na rok 2011 bol vo výške 5 060,- €.
                  
                    Doklady o zúčtovaní boli doručené na Obecný úrad.
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                                      4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

                      
                          Obec v roku 2011 čerpala finančné prostriedky z úveru DEXIA  BANKY 
                   vo výške 95 440,12  € na rekonštrukciu šatní  TJ. Celkový úver bol 229 937,- € .    
                   Preplatením finančných prostriedkov z Poľnohospodárskej platobnej agentúry 
                   v čiastke 191 111,20 € sa úver znížil na 38 825,80 €. Krátkodobá finančná 
                   výpomoc v sume 48 728,89 € bola použitá na vyplatenie miezd a odvodov
                   pracovníkom zapojených do projektu  „ Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.
                   Celková zadĺženosť obce k 31.12.2011 je v čiastke 87 554,69 €.

                                         5. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ
                                           PRÍPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
                 
                   
                          Obec pre rok 2011 neevidovala žiadne príspevkové organizácie.

                                   6. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH
                                                       ZÁRUKÁCH

                          Obec v roku 2011 neposkytla záruky majetkom žiadnej právnickej a fyzickej 
                  osobe.

                                       7. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
                                                  PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

   
                           Obec v roku 2011 nevykonávala podnikateľskú činnosť. V daňovom priznaní 
                   dane z príjmu právnických osôb uviedla všetky príjmy a výdavky z akruálneho
                   účtovníctva ako oslobodené od dane z príjmu právnických osôb.
                   Príjmy z akruálneho účtovníctva                                       447 096,- €
                   Výdavky z akruálneho účtovníctva                                   288 408,- €
                   Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva            158 688,- €
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                                             8. HODNOTENIE PLNENIA 
                                                      ROZPOČTU OBCE

                   Pre rok 2011 bol rozpočet prijatý a schválený uznesením č. 30, upravený bol 
                   v decembri 2011 uznesením č.   na skutočnosť

                   Tvorba a čerpanie rozpočtu za rok 2011

    Rozpočet         Upravený           Skut.    
                  2011         2011                2011

Rozpočt.príjmy     166 330            478 060            478 059

Rozpočt.výdavky     166 330            365 370            365 375

rozdiel                                           112 684     

Tvorba a čerpanie rozpočtovaných príjmov

Daňové príjmy – daň z príjmu fyzických osôb bola rozpočtovaná v čiastke 118 078 
EUR, upravené boli na  čiastku 113 468 EUR, skutočnosť bola v čiastke 113 468 
EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

Daň z majetku – daň z pozemkov fyzických a právnických osôb a daň zo stavieb 
fyzických a právnických osôb bola rozpočtovaná v čiastke 12 775 EUR, upravená 
bola na skutočnosť, ktorá bola v čiastke 12 721 EUR, čo predstavuje plnenie 
100 %.

Dane za tovary a služby – dane za psov,  za nevýherné hracie prístroje, za 
komunálne a drobné stavebné odpady boli rozpočtované v čiastke 4 826 EUR, 
upravené boli na skutočnosť  v čiastke 5 311 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

Nedaňové príjmy – príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov, z 
prenajatých strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia boli rozpočtované v 
čiastke 720 EUR, upravené boli na skutočnosť 852 EUR, čo predstavuje plnenie  
100 %.

                  Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – správne poplatky, poplatky za
                  výherné hracie stroje boli rozpočtované v čiastke 1 644 EUR, upravené boli 
                  na  skutočnosť v čiastke 1 922 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.       
                                        

                  Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za                
                  vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, za predaj 110 l odpadovej   
                  nádoby, za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn v KD,  za opatrovateľskú 
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                  službu, poplatky za stravné lístky OcÚ a MŠ, školné MŠ boli rozpočtované v  
                  čiastke 4 220 EUR, upravené boli na skutočnosť v čiastke 4 356 EUR                      
                  čo  predstavuje plnenie 100%.
                 
                  Úroky z vkladov boli rozpočtované v čiastke 10 EUR, upravené na skutočnosť  v    
                  čiastke 16 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

                  Ostatné príjmy – z refundácie pre spoločný obecný úrad, aktivačné práce, chránené 
                  pracovisko, boli  rozpočtované v čiastke 23 180 EUR, upravené na skutočnosť boli 
                  v čiastke 60 041 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

                  Granty a transféry – tuzemské kapitálové granty a transfery  boli rozpočtované v   
                  čiastke 880 EUR, upravené na skutočnosť boli v čiastke 88 261 EUR, čo 
                  predstavuje plnenie 100 %.

Čerpanie rozpočtových výdavkov

Bežné výdavky
Tarifné platy, osobné platy, základné platy zamestnancov obecného úradu, projekt, 
materskej školy, školskej jedálne a opatrovateľskej služby boli rozpočtované v 
čiastke 62 542 EUR, upravené na skutočnosť boli v čiastke 80 384 EUR, čo 
predstavuje plnenie 100 %.

Odmeny zamestnancov boli rozpočtované v čiastke 500 EUR, upravené na 
skutočnosť boli v čiastke 398 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

Poistenie zamestnancov do zdravotných poisťovní bolo rozpočtované v čiastke     
5 815 EUR, upravené na skutočnosť bolo v čiastke 7 852 EUR, čo je plnenie 
100 %.

Nemocenské poistenie zamestnancov bolo rozpočtované v čiastke 795 EUR, 
upravené na skutočnosť bolo v čiastke 1 100 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %

                  Starobné poistenie zamestnancov bolo rozpočtované v čiastke 8 390 EUR,   
                  upravené na  skutočnosť bolo v čiastke  11 402 EUR, čo predstavuje plnenie 
                  100 %.

Úrazové poistenie zamestnancov bolo rozpočtované v čiastke 525 EUR, upravené 
na skutočnosť bolo  v čiastke 657 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

 
                  Invalidné poistenie zamestnancov bolo rozpočtované v čiastke 1 520 EUR,
                  upravené na skutočnosť bolo v čiastke 2 252 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %

Poistenie v nezamestnanosti zamestnancov bolo rozpočtované v čiastke 525 EUR, 
upravené na skutočnosť bolo v čiastke 741 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.
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Rezervný fond solidarity zamestnancov bol rozpočtovaný v čiastke 2 855 EUR, 
upravený na skutočnosť bol v čiastke 3 873 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

Cestovné náhrady – starostu, zamestnancov obecného úradu a ostatných 
zamestnancov,  bolo rozpočtované v čiastke 500 EUR, upravené na skutočnosť 
bolo v čiastke 444 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

Energie, voda a komunikácie

Elektrická energia a plyn – obecný úrad, stará škola, dom kultúry, materská škola, 
dom smútku, verejné osvetlenie, telovýchovná jednota, energie boli rozpočtované 
v čiastke 15 750 EUR, upravené na skutočnosť boli v čiastke 14 035 EUR, čo 
predstavuje plnenie 100 %.

Vodné a stočné – obecný úrad, stará škola, dom kultúry, materská škola, cintorín, 
telovýchovná jednota,  bolo rozpočtované v čiastke 1 470 EUR, upravené na 
skutočnosť bolo v čiastke 546 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

Poštovné a telekomunikačné služby obecného úradu a materskej školy – telefón, 
mobil, internet, web stránka, koncesia – boli rozpočtovaní v čiastke 2 780 EUR, 
upravené na skutočnosť boli v čiastke 2 314 EUR, čo je plnenie 100 %.

Materiál

Výpočtová technika nebola rozpočtovaná, rozpočet bol upravený na skutočnosť v 
čiastke 299 EUR, čo predstavuje plnenie 100%.

Prevádzkové stroje a zariadenia boli rozpočtované v čiastke 716 EUR, upravené na 
skutočnosť boli v čiastke 37 241 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

                  Všeobecný materiál ( kanc.potreby, hyg.potreby, kytice, CD, odpadové nádoby,   
                  náhradné diely) bol rozpočtovaný v čiastke 3 130 EUR. Upravený na skutočnosť    
                  bol v čiastke 32 390 EUR, čo je plnenie 100 %.

                  Položka špeciálny materiál bola rozpočtovaná v čiastke 200 EUR, upravená 
                  na skutočnosť v čiastke 239 EUR, čo je plnenie 100%.               

                  Položka knihy, noviny a časopisy ( OcÚ, MĽK, MŠ ) bola rozpočtovaná v čiastke  
                  800 EUR, upravená na skutočnosť  v čiastke 625 EUR, čo je plnenie 100 %.

                  Pracovné odevy a obuv  boli rozpočtované v čiastke 50 EUR, upravené na 
                  skutočnosť v čiastke 3 000 EUR, čo je plnenie 100 %.

                  Nákup potravín ( OcÚ, MŠ ) bol rozpočtovaný v čiastke 3 050 EUR, upravený na  
                  skutočnosť bol v čiastke 2 728 EUR, čo je plnenie 100 %.
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                  Položka softvér pre PC bola rozpočtovaná v čiastke 100 EUR, upravená bola 
                  0 EUR, nebolo čerpanie.

Položka benzín do krovinorezov, kosačiek a píly bola rozpočtovaná v čiastke   800 
EUR, upravená bola na skutočnosť v čiastke 913 EUR, čo je plnenie 100 %.

Benzín pre DHZ bol rozpočtovaný v čiastke 100 EUR, upravený na skutočnosť 
v čiastke  50 EUR, čo je plnenie na 100 %.

Položka reprezentačné bola rozpočtovaná v čiastke 100 EUR, upravená na 
skutočnosť v čiastke 43 EUR, čo je plnenie 100 %.

Sumárne možno hodnotiť, že položka materiál bola rozpočtovaná v čiastke 8 846 
EUR, upravená na skutočnosť v čiastke 77 395 EUR, čo predstavuje plnenie 
100%.

Položka dopravné – preprava žiakov, detí MŠ a preprava kontajnerov bola 
rozpočtovaná v čiastke 1 900 EUR, upravená na skutočnosť v čiastke 3 820 EUR, 
čo je plnenie 100 %.

Položka údržba interiérového vybavenia bola rozpočtovaná v čiastke 50 EUR, 
upravená na skutočnosť bola v čiastke 0  EUR, nebolo čerpanie.

Položka údržba výpočt.  techniky bola rozpočtovaná v čiastke 800 EUR, upravená 
na skutočnosť v čiastke 1 131 EUR, čo je plnenie 100 %.

Položka údržba kanc.strojov, prístrojov bola rozpočtovaná v čiastke 700 EUR, 
upravená na skutočnosť v čiastke 1 705 EUR, čo je plnenie 100%.

Položka údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení ( VO ) bola rozpočtovaná v 
čiastke 300 EUR, upravená na skutočnosť bola v čiastke 224 EUR, čo je plnenie 
100 %. 

Položka údržba budov, objektov, komunikácií bola rozpočtovaná v čiastke 2 150 
EUR, upravená na skutočnosť bola v čiastke 6 158 EUR, čo je plnenie  100  %.

Položka nájomné za prenájom strojov, prístrojov a zariadení bola rozpočtovaná v 
čiastke 100 EUR, upravená na skutočnosť bola v čiastke 25 EUR, čo je plnenie  
100 %.

                  Položka školenia, kurzy a semináre bola rozpočtovaná v čiastke 100 EUR,  
                  upravená na skutočnosť bola v čiastke 4 982 EUR, čo je plnenie 100 %.

                  Položka konkurzy a súťaže ( kultúrna činnosť ) bola rozpočtovaná v čiastke 
                  2 250 EUR, upravená na skutočnosť bola  v čiastke 625 EUR, čo je plnenie 100 %.
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Položka propagácia, reklama a inzercia bola rozpočtovaná v čiastke 250 EUR,  
                  upravená na skutočnosť bola  v čiastke 28 EUR, čo je plnenie na 100 %.

                  Položka všeobecné služby ( odpad,audit,čistenie verej.priestr.) bola rozpočtovaná  
                  v čiastke 10 500  EUR, upravená na skutočnosť bola v čiastke 7 295 EUR, čo je  
                  plnenie 100 %.

Položka špeciálne služby ( činnosť spoloč. úradu, publikácia projekt ) bola 
rozpočtovaná v čiastke 1 800 EUR, upravená na skutočnosť  bola v čiastke 5 176 
EUR, čo je plnenie 100 %.

Položka poplatky a odvody ( členské príspevky, poplatky banke) bola 
rozpočtovaná v čiastke 550 EUR, upravená na skutočnosť  bola v čiastke 1 443 
EUR, čo je plnenie 100 %.

Položka stravné lístky OcÚ bola rozpočtovaná v čiastke 2 600 EUR, upravená na 
skutočnosť  bola v čiastke 2 437 EUR, čo je plnenie 100 %.

                  Položka poistenie obecného majetku bola rozpočtovaná v čiastke 650 EUR,     
                  upravená na skutočnosť  bola v čiastke 1 132 EUR, čo je plnenie 100%.                   

Položka prídel do sociálneho fondu bola rozpočtovaná v čiastke 500 EUR, 
upravená na skutočnosť  bola v čiastke 487 EUR, čo je  plnenie100 %.

Položka kolkové známky bola rozpočtovaná v čiastke 50 EUR, upravená na 
skutočnosť bola v čiastke 362 EUR, čo je plnenie 100%.

Položka odmeny a príspevky ( poslanci, voleb. komisie ) bola rozpočtovaná v 
čiastke 1 400 EUR, upravená na skutočnosť bola v čiastke 1 191 EUR, čo je 
plnenie 100 %.

                  Položka odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru bola rozpočtovaná         
                  v  čiastke 2 000 EUR, upravená na skutočnosť  bola v čiastke 7 424 EUR, čo je 
                  plnenie 100 %.

                  Položka pokuty a penále nebola rozpočtovaná, upravená bola na skutočnosť 
                  v čiastke 15 EUR.

                  Položka transféry v rámci verejnej správy /príspevky MŠ, DHZ JDS/ bola 
                  rozpočtovaná v čiastke 2 800 EUR, upravená na skutočnosť  bola v čiastke 1 957 
                  EUR, čo je plnenie 100 %.

Položka  transfér na činnosť TJ bola rozpočtovaná v čiastke 2 060 EUR, upravená 
na skutočnosť  bola 1 700 EUR, čo je plnenie 100 %.

Položka na činnosť cirkvi bola rozpočtovaná v čiastke 400 EUR, upravená na 
skutočnosť  bola 400 EUR, čo je plnenie 100 %.
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Položka ostat. soc. náklady zahŕňa vyplácanie rodinných prídavkov a sociálne 
služby boli rozpočtované v čiastke 3 070 EUR, upravená na skutočnosť  bola v 
čiastke 2 795 EU, čo je plnenie 100 %.

Položka transfery na dávku v hmotnej núdzi ( školské pomôcky ) bola 
rozpočtovaná v čiastke 50 EUR, upravená na skutočnosť bola v čiastke 33 EUR, 
čo je plnenie 100%. 

Položka úroky banke a pobočke zahr. banky bola rozpočtovaná v čiastke 2 700 
EUR, upravená na skutočnosť  bola v čiastke  2 664 EUR, čo je plnenie 100 %.

                  Položka  nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zar. ( fotoaparát ) nebola  
                  rozpočtovaná, upravená bola na skutočnosť v čiastke 300 EUR,čo je plnenie 
                  100 %.

Položka prípravná a projektová dokumentácia ( plynofikácia TJ ) bola 
rozpočtovaná v čiastke 600 EUR, upravená na skutočnosť bola v čiastke 245 EUR.

Položka realizácia nových stavieb ( nákup pozemku ) bola rozpočtovaná v čiastke
3 350 EUR, upravená bola na skutočnosť v čiastke 26 EUR, čo je plnenie 100%.

Položka rekonštrukcia a modernizácia ( šatne TJ, Geopark ) bola rozpočtovaná v 
čiastke 10 690 EUR, upravená bola na skutočnosť v čiastke 100 812 EUR, čo je 
plnenie 100%.

Položka prístavby, nadstavby, stavebné úpravy bola rozpočtovaná v čiastke 600 
EUR, upravená bola na skutočnosť v čiastke 0 EUR.

Položka splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov ( finanč.výpomoc, úrok )  
bola rozpočtovaná v čiastke 2 000 EUR, upravená bola na skutočnosť 5 229 EUR, 
čo je plnenie 100%.           

               .
                  Plnenie rozpočtu – súhrn

Príjmy bežného rozpočtu v EUR
Rozpočet     Upravený Skutoč. % plnenia
166 333                 286 947                286 947      100 %

Výdavky bežného rozpočtu v EUR
Rozpočet     Upravený Skutoč.  % plnenia
153 043       258 763                258 763                             100 %

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR
Rozpočet      Upravený Skutoč.   % plnenia
      0                       191 111               191 111                         100 %
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                  Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR
Rozpočet              Upravený Skutoč.    % plnenia
  11 290         101 383             101 383                              100 %

Príjmy finančných operácií v EUR
Rozpočet                                             Skutoč.                          % plnenia
      0                                                         0                                       0

Výdavky finančných operácií v EUR
Rozpočet                Upravený              Skutoč.                          % plnenia
    2 000                        5 229                   5 229                              100 %
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                                                        IX. Tabuľková časť
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                                                  Príjmy v roku 2011 v €

              Príjmy zo štátneho rozpočtu a ostatných cudzích zdrojov

              Bežný príjem

                 Účet         Druh príjmu zo všetkých zdrojov         Rozpočet     Uprav.     Skutoč.

                 292 006    vrátené poistné majetok                             0             1 321         1 321
                 292 017    vratky – opatr. služba                            9 546          2 014         2 014
                 292 019    refundácie – spoloč. obec. Úrad,
                                  mzdy                                                      4 580           8 181         8 181
                 292 027    iné – CHP, pôžička FO,PO                    9 054         48 525       48 525
                 312 001    rodinné prídavky                                        0                110             110
                                  životné prostredie                                       0                  72              72
                                  evidencia obyvateľstva                              0                 209            209
                                  sčítanie obyvateľstva                                 0                  611            611
                                  na stravu                                                  500                505            505
                                  výchova a vzdelávanie                               0                 921            921
                                  dotácia VÚ ŠR OP JESF                            0            82 213       82 213
                                  dotácia SAŽP                                             0              3 500          3 500
                                  aktivačné práce                                       300                0                 0
                                  školské potreby                                         80                119             119
                                  Spolu                                                  24 060          148 301     148 301
                 
                                  Spolu                                                  24 060          148 301     148 301

                 Príjmy z vlastných zdrojov                      

                 Bežný príjem

                 111 003    dane poukázané územ.samospráve      118 078        113 468      113468
                 121 000    dane z pozemkov a stavieb                    12 775          12 721       12 721
                 133 001    dane za psa                                                  300              430            430
                 133 013    dane za komunálne odpady                      4 526            4 881        4 881
                 212 002    nájom pozemkov                                         450               485           485
                 212 003    príjmy z nájmu                                            250               367           367
                 212 004    príjmy z prenajat.strojov,prístr.                     20                   0               0
                 221 004    správne poplatky                                         150               428           428
                 221 005    popl. za výher hrac.prístr.                         1 494            1 494        1 49
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                    223 001     poplatky za služby                                    820           1 197        1 197
                    223 002     poplatky MŠ                                             200              212           212
                    223 003     príjmy za stravné                                   3 200           2 947        2 947
                    242            príjmy z úrokov                                          10                16             16
                                      Spolu vlastné zdroje                        142 273       138 646    138 646   

                   Kapitálový príjem
      
                   321             Tuzemské kapit.granty                                 0       191 111     191 111
                   Spolu                                                                               0       191 111     191 111

                               
                   
                   Spolu príjmy                                           166 33    478 058  478 058

                      
                                           Výdavky v roku 2011 v €

                 Bežné výdavky

           
                 611               tarifné platy, odmeny                          63 042        80 782      80 782
                    620               poisťovne                                            20 425        27 906      27 906
                    631               cestovné                                                   500             444           444
                    632               energie, služby                                    20 000        16 895      16 895
                    633               materiál                                                 9 046        77 528      77 528
                    634               poistné, prepravné                                 2 200          3 820        3 820
                    635               rutinná a štandardná údržba                   4 000         9 218        9 218
                 636               nájomné                                                    100               25             25   
                    637               všeobecné služby                                 22 650       32  596     32 596    
                    641               transfery v rámci VS                              2 800          1 957       1 957
                    642               transfery združ.                                      5 580          4 928       4 928
                    651               splácanie úrokov                                    2 700          2 664       2 664

                    Spolu bežné výdavky                                             153 043     258 763    258 763
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                      Kapitálové výdavky
  

                       713 004        Nákup prevádz. strojov,zar.                   0              300              300
                       716               Príprav. a projekt. dokum.                  600             245              245
                       717 001        Realizácia nových stavieb 
                                            pozemok                                            3 350              26                26
                       717 002        Rekonštrukcia obec.stavieb               6 740     100 812      100 812
                       717 003        Stavebné úpravy                                   600                0                 0
                       Spolu                                                                    11 290      101 383      101 383

                   Spolu bežné a kapitálové výdavky       164 333   360 146   360 146

                   Finančné operácie – výdavky                   2 000       5 229       5 229

                   Výdavky spolu                                       166 333   365 375    365 375

         

                     


