NÁVRH

Záverečný účet obce Veterná Poruba
za rok 2010

Vo Veternej Porube dňa 7. júna 2011

Záverečný účet obce Veterná Poruba za rok 2010.
1. Rozpočet obce na rok 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010.
Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010. Do termínu schválenia
rozpočtu obce na rok 2010 obec fungovala v režime rozpočtového provizória. Toto bolo
ukončené schválením rozpočtu obce novozvoleným obecným zastupiteľstvom dňa 9.4.2010.
Rozpočet bol v priebehu roku 2010 upravovaný 1 x a úprava bola schválená obecným
zastupiteľstvom č. uznesenia 15/9 zo dňa 4.11.2010.

Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

147917

Rozpočet
po zmenách
160800

147917

160800

141775

159344

92275
39500
10000

117103
31982
10259

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých €
Príjmy obce boli v roku v roku 2010 dosiahnuté v celkovej výške 151 958 eur.
Bežné príjmy v objeme 151 958 eur boli splnené na 94,50 % a boli tvorené nasledovne:
Príjmy bežného rozpočtu v €
Názov
Zo štátneho rozpočtu (111)
Vlastné príjmy obce (41)
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet
490
147 427
147 917

Rozpočet po
zmenách
8 877
151 923
160 800

Skutočnosť
k 31.12.2010
8 871
143 087
151 958

% plnenia
99,93 %
94,18 %
94,50 %

Príjmy zo štátneho rozpočtu tvoria :
1. Výnosy z podielových daní:
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 80937 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 71058 €, čo predstavuje plnenie na
87,83% .
2. Iné dotácie a transfery
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poskytovateľ
Krajský úrad ŽP
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Krajský úrad pre cestnú
dopravu
MF SR
Obvodný úrad LM
Štátny rozpočet SR
Súčet

Suma v €
40
320
862
18
5281
117
2233
8871

Účel
Životné prostredie
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Na dopravu
Vykrytie rozdielu v podielových daniach
Matrika
Voľby
Skutočnosť k 31.12.2010

Dotácie a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a podliehajú
finančnému zúčtovaniu zo subjektami verejnej správy.
Vlastné príjmy obce tvoria:
1. Daňové príjmy obce (miestne dane a poplatky):
Z rozpočtovaných 13 695,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 10 857,- €, čo je
79,28 % plnenie.
2. Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu na skládke
Príjmy boli plánované v sume 58 221,- €, skutočné plnenie k 31.12.2010 bolo 58 220,- €, čo
je 100 % plnenie.
3. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 100,- €, čo je 100 %
plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol rozpočtovaný v sume 737,- €
a skutočný príjem bol v sume 627,- €, čo je 85,07 % plnenie.
4. Administratívne a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky - z rozpočtovaných 300,- € bol skutočný príjem
k 31.12.2010 v sume 285,- €, čo je 94,83 % plnenie, iné poplatky ( za predaj odpadových
nádob, relácie v MR, príjem zo vstupného, poplatky za požičanie obecného materiálu,
kopírovanie ) z rozpočtovaných 1037,- € bol skutočný príjem 645,- €, čo je 62,20% plnenie.
5. Ostatné bežné príjmy ( za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za MŠ, réžia od
dôchodcov, úroky ) z rozpočtovaných 1 389,- € bol skutočný príjem 1 295,- €, čo je 93,23 %
plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2010 v celých €
Rozpočet na rok 2010
159334

Skutočnosť k 31.12.2010
116694

% plnenia
73,23 %

Skutočnosť k 31.12.2010
109723

% plnenia
93,70 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2010
117103

V tom:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 41 568 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 v sume 40 026 €, čo je
96,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce ( obecný úrad, MŠ a ŠJ)
a volených funkcionárov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 21 062 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 v sume 20 593 €, čo je
97,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 50 173 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 v sume 47 273,- €, čo je
94,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce ( všetkých stredísk OcÚ), ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, poistenie majetku
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 000,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 v sume 1 000,- €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3 300 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2010 v sume 831 €, čo
predstavuje 25,18 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2010
39500

Skutočnosť k 31.12.2010
0

% plnenia

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2010
10000

Skutočnosť k 31.12.2010
6971

% plnenia
69,71 %

Z rozpočtovaných 10000 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2010 v sume 6971 €, čo predstavuje 69,71 %.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010 – návrh pre OZ
Prebytok rozpočtu v sume 35 264,-. € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu (10 %)
3 526,- €
- Tvorbu fondu rozvoja obce
31 738,- €
- Tvorba sociálneho fondu

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond
- Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2010

427,00

Prírastky - povinný prídel - 1,25
- povinný prídel -

%

394,00

%

-

- ostatné prírastky

-

Úbytky - závodné stravovanie

40

- regeneráciu PS, dopravu

196

- dopravné

-

- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2010

585,00

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom

0 €
1215 €
0€
2462 €

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o terminovanom úvere na rekonštrukciu vodovodu.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2016, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov
z úveru sú tiež mesačné.
P.
č.
1.

Výška prijatého Výška
úveru
úroku
69 708,- € 0,8

Vypracovala: Jana Frianová

Vo Veternej Porube dňa 7.6.2011

Zabezpečenie
úveru
Vlastná zmenka

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2010
41 243,53,- €
r. 2016

