Záverečný účet
Obce Kružná
za rok 2010
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Záverečný účet Obce Kružná 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.
Rozpočet obce na r. 2010 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
16.2.2010
uznesením č.1/2010. Zmeny neboli.

Rozpočet obce k 31.12.2010
Rozpočet obce v celých eurách :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

321576
305907
15669

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

128479
117788
10691

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

177428
188119
-10691

Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Prebytok

15669
0
15669
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých eurách
Rozpočet na rok 2010
321576

Skutočnosť k 31.12.2010
275559

% plnenia
85,69 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
128479

Skutočnosť k 31.12.2010
110620

% plnenia
86,09 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 111 328 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 77 625 €, čo predstavuje plnenie na
69,72 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6140 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 6052 €, čo je 98,56 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 4551, dane zo stavieb boli vo výške 1501 €
a dane z bytov vo výške 0 €.
K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 404,32 €,
nedoplatok na poplatku za kom. odpad činí 1145,60 €, nedoplatok za psa činí 127,71 €.
c) Daň za psa činí za sledované obdobie 454 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva predstavuje za rok 2010 95 €.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje činí za rok 2010 2987 €.
f) Daň za predajné automaty 0
g) Daň za ubytovanie 0
h) Poplatok z reklamy 0
i) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad činí za rok 2010 3393 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
1380

Skutočnosť k 31.12.2010
1928

% plnenia
139,71 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1380 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1928 €, čo je
139,71 % plnenie. Ide o príjem z recyklačného fondu vo výške, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov vo výške, iné nedaňové príjmy.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 270 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1 740 , čo je 644,44 %
plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2010
2430
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Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poskytovateľ
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
Krajský úrad ŽP
Krajský úrad Košice
Obvodný úrad Rožňava
MF SR Bratislava
Krajský školský úrad
Košice
Obvodný úrad Rožňava
ÚPSVa R Rožňava
ÚPSVa R Rožňava

Spolu transfery:

Suma v €
463,50
33,20
1341,28
53,00
17,68
164,01
5934,00
710,00

Účel
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Aktivačná činnosť
Životné prostredie
Na vojnové hroby
REGOB
Dotácia na bežné výdavky
Účelový transfer na vzdelávanie v
MŠ
2463,61 Voľby v roku 2010
2264,00 Údržbár 50e
2901,66 Robotník 50i

16345,94€

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
177429

Skutočnosť k 31.12.2010
1806

% plnenia
1,017 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 0 , čo je 0 % plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
0
- bytov
0
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1806 €.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 177429 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 0 €.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2010
15669
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých eurách
Rozpočet na rok 2010
305907

Skutočnosť k 31.12.2010
272947

% plnenia
89,22 %

Skutočnosť k 31.12.2010
123870

% plnenia
105,16 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2010
117788
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Kultúra a šport

Spolu

Rozpočet
113318

Skutočnosť
98631

v celých eurách
% plnenia
87,03 %

2150

1911

88,88 %

115468

100542

87,07 %

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 51274 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 49565 €, čo je
96,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, údržbára, robotníka,
koordinátorky a pracovníkov MŠ .
b) Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných 20521 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 17340 €, čo je
84,49 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 41353 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 17291 €, čo je
41,83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2320 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 16346 €, čo
predstavuje 704,56 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2010 vo výške 0 €, čo predstavuje 0
% čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2010
188119

Skutočnosť k 31.12.2010
149077

% plnenia
79,24 %

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Preklenovací úver
Investičný úver
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
188119
0
0

skutočnosť
14653
112960
21464

% plnenia
7,78 %

188119

149077

79,24 %

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup softwaru vo výške 0 €
- nákup telekomunikačnej techniky vo výške 0 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ,
knižnice a PZ vo výške 8690 € a 5963 € za rekonštrukčné práce nezahrnuté v pôvodnom
projekte.
b) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov vo výške 0
- nákup budov vo výške 0
c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie miestnej komunikácie vo výške 0 €
- vybudovanie parkovacích miest vo výške 0 €.
d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :
e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške, z toho :
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške € z toho :
f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- vo výške 0,
g) Vzdelávanie - základné vzdelanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
h) Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách
Ide o nasledovné investičné akcie:
8.6.2011
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2010
0

Skutočnosť k 31.12.2010
0

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010
Výsledok hospodárenia za rok 2010 je prebytok rozpočtu obce vo výške 2612 €
Prebytok rozpočtu za rok 2010 navrhujeme použiť nasledovne :
-

na tvorbu rezervného fondu 2 612 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v celých eurách

ZS k 1.1.2010

13040

Prírastky - z prebytku hospodárenia

2612

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.

zo dňa ......... nákup budovy

- uznesenie č.

zo dňa ......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia

13040

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2010
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v eurách

ZS k 1.1.2010

420,08

Prírastky - povinný prídel - 1
- povinný prídel -

%
%

0

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

0

- regeneráciu PS, dopravu

0

- dopravné

0

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2010

149,74
270,34

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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
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.
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A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2010 v eurách

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2010
v eurách

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

-5-4-

463,50

463,50

0

33,20

33,20

0

1341,28

1341,28

0

2264,00

2264,00

0

2901,66

2901,66

0

Voľby v roku 2010

2463,61

2463,61

0

Obvodný úrad

Register

164,01

164,01

0

Rožňava

obyvateľstva

53,00

53,00

0

0

0

0

17,68

17,68

0

710,00

7 10,00

0

ÚPSVaR Rožňava

Bežný výdavok
Dot. na stravu pre
deti v HN

ÚPSV a R

Bežný výdavok

Rožňava

Dotácia na školské
potreby

ÚPSVaR Rožňava

Aktivačná činnosť
/mzdy, odvody,
nákup materiálu.../
Údržbár §
50e/mzdy/
Robotník § 50i
/mzdy/

Obvodný úrad
Rožňava
Odbor
ekonomický

/REGOB/
Krajský úrad ŽP

Na životné

Rožňava

prostredie

Krajský stavebný

Spoločná úradovňa

úrad Košice

Rožňava

Krajský úrad

Dotácia na vojnové

Košice

hroby

Krajský školský

Účelový transfer na

úrad Košice

vzdelávanie v MŠ
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ŠR

Dotácia na bežné

5934,00

5934,00

0

16345,94

16345,94

0

výdavky v roku
2010

Spolu

B. Obec neuzatvorila v roku 2010 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

C. Obec poskytla dotácie v roku 2010 nasledovne:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2010
v eurách

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2010
v eurách

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )

-4-2-

-3-

1910 €

1910 €

0

Stolnotenisový klub

0

0

0

Reformovaná cirkev

0

0

0

Katolícka cirkev

0

0

0

Spevokol Berkı

0

0

0

Telovýchovná jednota – bežné výdavky

8.6.2011

11

7. Bilancia aktív, pasív a podsúvahových účtov k 31.12.2010 v celých eurách

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

687878

837693

0

7259

Dlhodobý hmotný majetok

590321

732877

Dlhodobý finančný majetok

97557

97557

Obežný majetok spolu

37597

12142

Pohľadávky

1157

1941

Finančný majetok

36440

10201

1973

624

727448

850459

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

Vlastné zdroje krytia majetku

245995

234968

Vlastné imanie

245995

234968

8085

142194

Dlhodobé záväzky

440

288

Krátkodobé záväzky

7645

7471

0

134435

Prechodné účty pasív -čas. rozlíšenie

473368

473297

SPOLU

727448

850459

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív –čas. rozlíšenie

SPOLU
PASÍVA
Názov

Záväzky
z toho :

Bankové úvery a ostatné prij.výp.
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Podsúvahové účty:

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
134 435
- voči dodávateľom
1 403
- voči štátnemu rozpočtu
0
- voči zamestnancom
6 356
142 194 €

V Kružnej dňa 7. júna 2011
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Výsledok hospodárenia za rok 2010 je prebytok rozpočtu obce vo výške 2612 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia:
- na tvorbu rezervného fondu 2612 €

Uznesením č. zo dňa Obecné zastupiteľstvo
C. schválilo: Záverečný účet obce za rok 2010
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