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Záverečný účet Obce Veterná Poruba za rok 2012.
1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2011 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený na RZ OZ č. 134/2011 dňa 16. novembra 2011
Bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.05.2012, rozpočtové opatrenie č.1/2012 schválené
starostkou obce.
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2012, rozpočtové opatrenie č.2/2011 schválené
starostkou obce.
- tretia zmena schválená dňa 29.06.2012, rozpočtové opatrenie č.3/2011 schválené
starostkou obce.
- štvrtá zmena schválená dňa 28.09.2012, rozpočtové opatrenie č.4/2011 schválené OZ
uznesením 82/2012
- piata zmena schválená dňa 30.09.2012, rozpočtové opatrenie č.5/2011 schválené
starostkou obce.
- šiesta zmena schválená dňa 30.09.2012, rozpočtové opatrenie č.6/2011 schválené
starostkou obce.
- siedma zmena schválená dňa 25.10.2012, rozpočtové opatrenie č.7/2012 schválené OZ
uznesením 91 b)/2012
- ôsma zmena schválená dňa 31.12.2012, rozpočtové opatrenie č. 8/2012 schválené
starostkou obce
- deviata zmena schválená dňa 31.12.2012, rozpočtové opatrenie 9/2012 schválené
starostkou obce.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2012 v EUR

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet po zmene
2012
210.164,45
184.422,40,25.702,45
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce za rok 2012

180.210,86129.384,36
43.826,50
7.000,29953,65

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
Rozpočet na rok 2012
210.164,45 EUR

Skutočnosť k 31.12.2012
190.849,04- EUR

% plnenia
90,80%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy /100/ :
Rozpočet na rok 2012
178.027,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2012
159.155,28 EUR

% plnenia
89,39%.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 95.000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 88.440,52 EUR, čo predstavuje plnenie
na 93,09%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10.132,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 9.819,65 EUR,
čo je 96,92% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5.889,76 EUR, dane zo stavieb
boli vo výške 3.918,37 EUR a dane z bytov vo výške 11,52 EUR. K 31.12.2012 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 99,20 EUR.
c) Daň za psa - z rozpočtovaných 468,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške
467,50 EUR, čo je 99,89% plnenie. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo
výške 59,95 EUR.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva – z rozpočtovaných 50,- EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2012 vo výške 25,62 EUR, čo je 51,24% plnenie.
e) Daň za ubytovanie - z rozpočtovaných 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo
výške 67,54 EUR, čo je 67,54% plnenie.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 2.648,EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 2.626,54 EUR, čo je 99,19% plnenie.
g) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu na skládke – z rozpočtovaných 69.629,- EUR
bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 57.707,91 EUR, čo je 82,87% plnenie.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy /200/:
Rozpočet na rok 2012
4.121,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2012
3.685,15,- EUR

% plnenia
89,42%
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a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 714,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 701,12 EUR, čo je
98,20% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Administratívne poplatky – správne poplatky – z rozpočtovaných 400,- EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2012 vo výške 352,50,- EUR, čo je 88,13% plnenie, iné poplatky (za
porušenie predpisov, za predaj odpadových nádob, relácie v MR, príjem zo vstupného,
poplatky za pracovné úkony, poplatky za zapožičanie obecného materiálu, kopírovanie,
prevádzkové náklady posilňovňa) z rozpočtovaných 741,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2012 vo výške 599,35 EUR, čo je 80,88%plnenie.
c) Ostatné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 2.266,- EUR bol skutočný príjme k 31.12.2012 vo výške 2.032,18 EUR, čo
je 89,68% plnenie, ( poplatok za MŠ, za znečisťovanie ovzdušia, réžia od dôchodcov, úroky,
vrátené poistné ).
3) Bežné príjmy – granty a transfery /300/:
Rozpočet na rok 2012
2274,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2012
2266,16- EUR

% plnenia
99,65%

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

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Kraj.úrad pre cestnú dopr.
Kraj.úrad život. prostredia
Min. vnútra SR
Kraj. stavebný úrad
Kraj.školský úrad

7.
8.

p.Krivoš
p. Richter

Suma v EUR
881
20
42
125,50
353,50
578

Účel
Voľby do NR SR
Prenes. výkon - cestná doprava
Prenes. výkon - životné prostredie
Hlásenie pobytu občanov
Prenes.výkon . stavebný
Príspevok na výchovu a vzdelávanie
detí v MŠ
200 Sponzorský dar pre MŠ
74 Sponzorský dar pre MŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
40,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2012
40,- EUR

% plnenia
100 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 40,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 40,- EUR, čo je
100% plnenie.
Ide o príjem za predaj nadstavby vyradenej Ávie.
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5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
25.702,45,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2012
25.702,45,- EUR

% plnenia
100%

V roku 2012 bol schválený prevod z prostriedkov rezervného fondu vo výške 25.702,45 EUR
na kapitálové výdavky – na zameranie pozemkov, projektovú dokumentáciu kanalizácia
a ČOV, spevnená plocha pre MŠ a OÚ, výmena okien na Kultúrnom dome a výmena dverí
MŠ.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
Rozpočet na rok 2012
180.210,86 EUR

Skutočnosť k 31.12.2012
148.591,58- EUR

% plnenia
82,45%

Skutočnosť k 31.12.2012
122.125,06 EUR

% plnenia
97,39%

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
129.384,36 EUR
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Cestovný ruch
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Kultúra, knižnica, ZPOZ
Školstvo
Sociálne zabezpečenie
Spolu

01116
01120
01700
03200
04510
04730
05100
06200
06400
08
09
10

Rozpočet
46.605,14
1585
903
1356
3.700
60
5.486
5.224
1.300
14.598,52
48.372,70
194
129.384,36

Skutočnosť
43.147,49
1.534,03
902,34
927,15
3.597.67
60
5.472,23
5.222,83
1.285,79
12.581,16
47.201,05
193,32
122.125,06

v EUR
% plnenia
92,58%
96,78%
99,93%
68,37%
97,23%
100%
99,75%
99,98%
98,91%
86,18%
97,57%
99,65%
94,38%

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
43.826,50 EUR
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť

Skutočnosť k 31.12.2012
19.495,84 EUR

01116
01120

rozpočet
43.826,50
0

% plnenia
44,48%

skutočnosť
19.495,84
0

v EUR
% plnenia
44,48%
0
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Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Cestovný ruch
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Kultúra, knižnica ,ZPOZ
Školstvo
Sociálne zabezpečenie
Spolu

01700
03200
04510
04730
05100
06200
06400
08
09
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.826,50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.495,84

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,48%

Najdôležitejšie z vyššie vyčíslených investičných akcií :
a) Výdavky verejnej správy
- výkup pozemkov pod nový stavebný obvod 3410,- EUR
- geometrický plán - zameranie pozemkov 4453,- EUR
- projektová dokumentácia – kanalizácia a ĆOV
- spevnená plocha pre MŠ a OÚ 6561,85 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
7000,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2012
6970,68 EUR

% plnenia
99,58 %

Z rozpočtovaných 6980,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2012 vo výške 6970,68 EUR, čo predstavuje 99,58 %.

4. Bilancia výsledku rozpočtového hospodárenia

v EUR

BEŽNÝ
ROZPOČET

KAPITÁLOVÝ
ROZPOČET CELKOM

PRÍJMY

165.106,59

40,00

165.146,59

VÝDAVKY

122.125,06

19.495,84

141.620,90

VÝSLEDOK
HOSPODÁR.

+42.981,53

-19.455,84

+23.525,69

Rozdiel:

Príjmy
- Výdavky
Prebytok

165.146,59 EUR
141.620,90 EUR
+ 23.525,69 EUR
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Výsledok rozpočtového hospodárenia s finančnými operáciami

v EUR

BEŽNÝ
ROZPOČET

KAPITÁL.
ROZPOČET

PRÍJMY

165.106,59

40,00

VÝDAVKY

122.125,06

19.495,84

VÝSL.
HOSPOD.

+42.981,53

-19.455,84

Rozdiel:

Príjmy
- Výdavky
Prebytok

FINANČNÉ
OPERÁCIE
25.702,45

CELKOM
190.849,04

6.970,68 148.591,58

+18.731,77

+42.257,46

190.849,04 EUR
148.591,58 EUR
42.257,46 EUR

5. Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2012
Prebytok rozpočtového hospodárenie 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 je vo výške + 23.525,69 EUR.

Po zapojení výsledku hospodárenia z finančných operácií vznikol prebytok financií vo výške:

+ 42.257,46 EUR, ktoré budú prevedené do Rezervného fondu a Fondu
rozvoja obce.
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Finančné prostriedky rezervného fondu sú vedené na zvláštnom bankovom podúčte.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2012
Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2011

Suma v EUR
21.286,18
3.106,00
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Prírastky – z prebytku hospodárenia za predchádzajúce

24.529,72

rozpočtové roky
Prírastky -úroky

68,72

Úbytky - použitie rezervného fondu :
Úbytky- zrážková daň

2.126,90
13,05

KZ k 31.12.2012

46.850,67 EUR

Fond rozvoja obce
Obec vytvára fond rozvoja obce z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Finančné prostriedky fondu rozvoja obce sú vedené na zvláštnom bankovom podúčte.
O použití fondu rozvoja obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Suma v EUR

Fond rozvoja obce
ZS k 1.1.2012
Prírastky – z prebytku hospodárenia r.2011
Prírastky - úroky
Úbytky – použitie fondu rozvoja obce
Úbytky –zrážková daň
KZ k 31.12.2012

58.501,54
27.953,47
146,08
23.575,55
27,75
62.997,79 EUR

Sociálny fond
Sociálny fond nie je vedený na zvláštnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravujú zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2012

654,02

Prírastky - povinný prídel -

1 %

402,56

Úbytky - príspevok na stravovanie

106,10

Úbytky – školenie BOPZ

112,20

Úbytky – príspevok na dopravu
Úbytky – príspevok na regeneráciu, kultúrne a športové

62,50
300,00

podujatie
KZ k 31.12.2012

475,78

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
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finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

1.

Ministerstvo vnútra SR
- voľby do NR SR
- bežné výdavky

2.

3.

4.

5.

6.

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2012
v EUR

Kraj. úrad pre cestnú dopravu
/prenesené kompetencie/
- bežné výdavky
Kraj. úrad život. prostredia
/prenesené kompetencie/
- bežné výdavky
Min. vnútra
/register obyvateľstva/
-bežné výdavky
Kraj. úrad stavebný SR
/prenesené kompetencie/
-bežné výdavky

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2012
v EUR

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

874,41

874,41

0

19,87

19,87

0

41,08

41,08

0

125,40

125,40

0

353,50

353,50

0

578

578

0

Kraj.školský úrad
- príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí v MŠ
- bežné výdavky

B. Štátne fondy
Obec v roku 2012 neuzatvorila nové zmluvy o poskytnutí podpory so Štátnym fondom
rozvoja bývania ani s inými štátnymi fondmi.
C. Ostatné právnické a fyzické osoby
Prijaté dotácie - granty
Obec v roku 2012 neprijala žiadne dotácie – granty od právnických a fyzických osôb.
Poskytnuté dotácie - granty
Obec v roku 2012 poskytla na základe VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
nasledovné dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

TJ Družstevník Veterná Poruba - transfer na

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2012

2310

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2012

2310

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

činnosť
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Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté boli vyúčtované.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

594.991

641.019,47

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

1.284

965,80

Dlhodobý hmotný majetok

501.577

547.923,67

Dlhodobý finančný majetok

92.130

92.130

165.711

157.841,82

24.965

597,18

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky

4.583

4.075,63

136.163

153.169,01

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

Prechodné účty aktív

0

0

Finančný majetok

Časové rozlíšenie

SPOLU

134

220,77

760.702

798.861,29

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

709.283

762.266,85

Výsledok hospodárenia

709.283

762.266,85

Záväzky

51.553

36.815,21

2.809

2.190,23

662

483,94

13.809

6.838,87

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky

z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a ostatné prij.výp.

34.273

27.302,17

Prechodné účty pasív
Časové rozlíšenie

SPOLU

0

0

760.836

799.082,06

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Neuhradené faktúry v lehote splatnosti
125,55 EUR
Nevyplatené mzdy za 12/2012 v lehote splatnosti
4.160,10 EUR
Záväzky do poisťovní /mzdy 12/12/
1.990,19 EUR
Daň zo mzdy 12/12
543,55 EUR
Prijaté preddavky
19,48 EUR
Iné záväzky – odbory
8,16 EUR
Pohľadávky v celkovej sume
4.075,63 EUR
- ( dlžoba do pokladne 300,00 EUR )
- poplatok za uloženie odpadu 12/2012 – 3477,13 EUR
- DZN, daň za psa, poplatok za komunálny odpad – 290,30 EUR
- ostatné pohľadávky – 8,20 EUR
Dlhodobé bankové úvery
Úver poskytnutý DEXIA bankou Slovensko v roku 2006
na rekonštrukciu vodovodu č.32/084/06
vo výške 69.707,23 EUR /2.100.000 Sk/
- zostávajúca výška úveru k 31.12.12
/ 01-12/12 580,89 EUR
- mesačná splátka úveru

27.302,17 EUR

Prepočet podmienok dodržiavania § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých
zákonov
Ods. 6a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí
60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Skutočné bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka - 2011: 152.324,70 EUR
- z toho 60% = 91.394,82 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2012:
Úver - Dexia banka Slovensko - na rekonštrukciu vodovodu
27.302,17 EUR
č. 32/084/06
___________________________________________________________________________
27.302,17 EUR
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91.394,82 EUR > 27.302,17 EUR

10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové organizácie

11. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla žiadne záruky.

12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie programov plnenia obce
.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná hodnotiť
plnenie rozpočtu podľa programov obce. Obec Veterná Poruba mala v roku 2012 nasledovné
programy:
- program č. 1
- program č. 2
- program č 3
- program č. 4
- program č. 5
- program č. 6
- program č. 7
- program č. 8
- program č. 9
- program č.10
- program č.11
- program č.12
- program č.13

Plánovanie, riadenie a kontrola
Propagácia a marketing
Interné služby obce
Služby občanom
Bezpečnosť, právo a poriadok
Odpadové hospodárstvo
Vzdelávanie
Kultúra
Šport
Prostredie pre život
Miestne komunikácie
Podporná činnosť
Sociálne služby

Prehľad čerpaní programového rozpočtu je uvedený v tabuľke:
PROGRAM
Plánovanie, riadenie a
kontrola
Propagácia a marketing
Interné služby obce
Služby občanom
Bezpečnosť, právo
a poriadok

Schválený Upravený
rozpočet
rozpočet
11.875
700
1.400
2.700
1.600

14.027,50
732
1.634
2.913
1.356

Čerpanie Plnenie v
%
13.812,48
616,40
1.610,97
1.987,62
927,15

98,47 %
84,21 %
98,59 %
68,23 %
67,37 %
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Odpadové hospodárstvo
Vzdelávanie
Kultúra
Šport
Prostredie pre život
Miestne komunikácie
Podporná činnosť
Sociálne služby

SPOLU

9.500
41.220
4.570
2.000
35.100
12.800
36.050
0
159.515

4.840
4.826,47
48.372,70
47.201,05
6.888,52
5.750,52
2.310
2.310
29.168,60
7.648,39
13.073,50
10.132,52
54.701,04
51.574,69
193,32
194
180.210,86 148.591,58

99,72 %
97,57 %
83,48 %
100 %
26,22 %
77,50 %
94,28%
99,65%
82,45 %
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