.Hlavná kontrolórka obce S t a r ý

Tekov

Dôvodová správa
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2009

Záverečný účet obce je súhrnný dokument , ktorý prezentuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce za príslušný kalendárny rok, ako i celkovú majetkovú situáciu obce.
Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
v stanovenej štruktúre a v súlade so záväznými predpismi.
Podkladom pre vypracovanie tohto súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná evidencia
vedená mimo účtovníctva o hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami a účtovné
a finančné výkazy za hodnotené obdobie,.
Údaje o plnení rozpočtu
V nadväznosti na schválený rozpočet na rok 2009 uznesením OcZ číslo 12/2008, zo dňa
12.12.2008 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Rozpočet obce je nástrojom pre finančné riadenie, ktorý zároveň poskytuje prehľad
o finančnom rozsahu činnosti v podrobnom členení podľa kódov zdroja, funkčnej
a ekonomickej klasifikácie. Podľa § 4 odst. 4 vyššie cit. zákona obec schvaľuje, sleduje,
vyhodnocuje a podľa prioritných vyskytnuvších sa požiadaviek upravuje rozpočet ako jeden
celok, vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií. V roku 2009 bola táto
základná požiadavka vyplývajúca s rozpočtového zákona OcZ splnená.
Podľa ustanovenia §-u 10 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej
samosprávy je rozpočet obce členený na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy,
kapitálové výdavky a finančné operácie.
Porovnanie údajov skutočnosti k upravenému rozpočtu po zmenách za rok 2009 je
nasledovné:
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PRÍJMY
BEŽNÝ

Pol.

Druh

ROZPOČET
v €

príjmov

rozpočet
po zmenách

skutočnosť
k 31.12.2009

Kód zdroja 41 – vlastné zdroje obce
Daňové príjmy
111 Daň z príjmu fyzických osôb
121 Daň z nehnuteľností
133 Daň za špecifické služby

324 800,00
34 833,00
30 962,00

283 627,61
34 599,47
27 124,68

Nedaňové príjmy
211 Príjmy z podnikania
3 980,00
212 Príjmy z vlastníctva
14 940,00
221 Administratívne poplatky
1 992,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie
166,00
223 Poplatky a platby z nepriemys.a náhod. predaja
a služieb
7 300,00
240 Úroky z tuzemských vkladov
266,00
292 Ostatné príjmy
500,00

0
9 483,59
1 263,36
0
11 747,09
106,96
1 094,34

Kód zdroja 111 – rozpočtové prostriedky kapitoly
312 Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR

282 100,00

281 694,04

Kód zdroja 72 – granty
321 Granty, dary zo ŠR a VÚC

2 936,50

Bežné príjmy spolu :

2 936,50

706 375,50 655 277,64

Príjmy kapitálového rozpočtu
Kód zdroja 41 – vlastné zdroje obce
233 Z predaja pozemkov

2 139,06

Rozpočet príjmov celkom:

708 514,56
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2 139,06

657 416,70 92,78 %

Vysoký výpadok príjmov u dani z príjmov fyzických osôb vo výške 41 172 € je v dôsledku
pretrvávajúcej finančnej krízy , ktoré obec nemôže ovplyvniť. Napriek tomuto výpadku boli za
hodnotené obdobie pomerne priaznivo na túto dobu splnené rozpočtované príjmy,ktorých
kompenzácia bola jednak snahou obce naplniť príjmy, na ktoré má priamy dosah , ako
i kompenzačnými grantmi zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VÚC.
Ministerstvo financií SR poskytlo obci dotácie na základe uznesenia vlády č. 868/2009
v sume 23 480 € , ktorá bola účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu
práve spomínaného výpadku dane z príjmov fyzických osôb.
Podľa ustanovenia §-u 8 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bežné výdavky s výnimkou miezd, platov,
služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej
osobe,ako bežný transfer po 1. októbri bežného roka a ktoré neboli použité do konca
príslušného rozpočtového roka , možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového
roka.

VÝDAVKY
BEŽNÝ

Pol.

ROZPOČET
v€

Druh výdavku

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2009

Kód zdroja 41 – vlastné zdroje obce
01.1.1.6
610
620
631
632
633
634
635
637
642

Ob e c
Mzdy, platy
Poistné a príspevky do poisťovní
Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Služby
Transfery jednotlivcom
Spolu 01.1.1.6 – o b e c

01.1.2.
637

Finančná oblasť
Služby

86 300,00
27 550,00
660,00
33 500,00
19 541,00
6 597,00
18 660,00
25 082,00
14 430,00

64 604,42
22 095,14
483,34
38 140,86
19 699,81
6 816, 81
4 243,58
20 542,48
14 370,85

232 320,00

190 997,29

1 800,00

1 796,93

Kód zdroja 111 – transfery v rámci verejnej správy
0.1.3.3. Matrika

15 238,00
3

13 645,44

Kód zdroja 41 – vlastné zdroje obce
05.1.0.

Nakladanie s odpadmi

14 380,00

13 645,44

Kód zdroja 111 – transfery v rámci verejnej správy
06.2.0.

Aktivačná činnosť

1 072,28

1 072,28

Kód zdroja 41 - vlastné zdroje obce

06.4.0.

Verejné osvetlenie

13 180,00

14 333,91

18 637,00

19 881,22

1 100,00

550,35

09.1.1.1. Materská škola

67 262,00

69 115,37

09.1.2.1. Základná škola
641
originálne kompetencie

36 700,00

37 043,58

10.1.2.3. Opatrovateľská služba

5 513,00

5 508,55

10.2.0.1. Sociálna komisia

2 860,00

1 693,30

09.6.0.1. Školská jedáleň

11 701,00

11 746,55

421 853,06

382 591,81

08.2.0.9. Kultúrny dom
08.3.0. Vydavateľské služby – rozhlas

Výdavky bežného rozpočtu bez prenesených
kompetencií ZŠ

Kód zdroja 111 – transfery VS
09.1.2.1. Základná škola - prenesené
kompetencie ( KŠÚ Nitra, norm.
prostriedky, mzdy, odvody, tovary
a služby, dopr.žiakov, vdeláv. poukazy)

Rozpočet výdavkov celkom:

247 160,00

669 013,06
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247 160,00

629 751,81

MAJETOK

OBCE

v €
Druh

majetku

obstaráv.
korekcia
cena po
cena
( odpis)
odpise
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Majetok obce spolu

2 361 553,05

1 169 981,56 1 191 571,49

A. Neobežný majetok
z toho:

2 221 236,97

1 169 981,56 1 051 255,41

A I. Dlhodobý nehmotný majetok
A II. Dlhodobý hmotný majetok
z toho:
031 pozemky
021 stavby
022 stroje, prístroje a zariadenia
023 dopravné prostriedky
028 dlhodobý drobný hmotný majetok

14 774,61

4 929,70

9 844,91

1 918 249,83

1 165 051,86

753 197297

475 101,31
1 253 071,47
93 346,31
29 529,08
67 201,66

976 657,81
91 663,31
29 529,08
67 201,66

A III. Dlhodobý finančný majetok

288 212,53

-

475 101,31
276 413,66
1 683,00
0
0
288 212,53

B.III. Dlhodobé pohľadávky obec nevykazuje.
B IV. Krátkodobé pohľadávky
z toho :
pohľadávky na nedaňových príj.( TKO)
pohľadávky z daňových príjmov

6 053,63
3 097,60

B V. Finančné účty
z toho:
pokladnica
ceniny
bankové účty

130 605,26
–
–
130 605,26

Peňažné prostriedky v hotovosti boli inventarizované 4 x za účtovné obdobie.
Zostatky účtov v bankách boli kontrolované a ich súčet k 31.12.2009 súhlasí s vykázaným
finančným obnosom uvedeným v súvahe UČ ROPO SFOV 1 – 01 k 31.12.2009.
Záväzky obce
z toho:
dlhodobé ( soc. fond)
krátkodobé
( mzdy zamest. poistné, priame dane uhrad. v januári 2010).
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39 678,55
1 732,26
22 822,67

Strana aktív
z toho:
neobežný majetok
obežný majetok
náklady budúcich období

1 191 571,49
1 051 255,41
136 800,02
3 516,06

Strana pasív
z toho:
vlastné imanie
záväzky
výnosy budúcich období

1 191 571,49

Celkový výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

1 135 190,44 ( vlast. imanie)
- 16 983,13

1 135 190,44
39 677,55
16 703,50

Príjmy dosiahnuté v roku 2009 ( bežné a kapitálové )........................ 657 416,70 €
Výdavky čerpané v roku 2009 ....................................................................... 629 751,81€
Prebytok čerpania rozpočtových
prostriedkov za rok 2009 ................................................................................ 27 664,89€
Prebytok rozpočtu obce definuje ustanovenie § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy ako kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami
rozpočtu obce.
Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie nie sú súčasťou prebytku to
znamená , že do výpočtu prebytku sa nezapočítavajú.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2009:
odporúčam obecnému zastupiteľstvu :

schváliť celoročné hospodárenie obce b e z

v ý h r a d.

V zmysle platných zákonných predpisov navrhujem 10 % z prebytku rozpočtu za rok 2009
odviesť do rezervného fondu obce.

V Starom Tekove dňa 30.06.2010

Mária Kúdeľová
hl. kontr. obce
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