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Z á v e r e č n ý ú č e t Obce Bartošova Lehôtka
za rok 2010

V Bartošovej Lehôtke, máj 2011
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Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje :

1.

Rozpočet obce na rok 2010

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2010

3.

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010

4.

Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2010

5.

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010

7.

Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
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Záverečný účet Obce Bartošova Lehôtka 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 2009 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol
schválený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2010.
Rozpočet obce bol schválený OcZ dňa 15.12.2009 uznesením č. 94/2009.
Bol zmenený štyrikrát :
prvá zmena schválená dňa 19.02.2010 uznesením č. 97/d/2010,
druhá zmena schválená dňa 29.06.2010 uznesením č. 103/ch/2010,
tretia zmena schválená dňa 27.08.2010 uznesením č. 106/e/2010,
štvrtá zmena schválená dňa 17.12.2010 uznesením č. 8/2010.
Upravený rozpočet obce k 31.12.2010
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

230120
225739
4381

z toho
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

151364
145383
5981

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

23254
80356
- 57102

Príjmové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

55502
55502
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Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2010
Skutočné čerpanie v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

205590
204720
870

z toho
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

126834
125188
1646

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

23254
79532
- 56278

Príjmové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

55502
55502

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v €
Rozpočet na rok 2010
230120

Skutočnosť k 31.12.2010
205590

% plnenia
89,34

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
129439

Skutočnosť k 31.12.2010
104531

% plnenia
80,76

a) Výnos dane z príjmov poukázaný obci Bartošova Lehôtka
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 94760 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2010 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 72628 €, čo predstavuje plnenie
na 76,64 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 20952 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 20987 €, čo je 100,17
% plnenia. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 12580 €, dane zo stavieb boli vo výške
8407 €. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností od záhradkárov pozemkov 26,86 €.
a na dani zo stavieb 18,51 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 550 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 557 €, čo je 101,27 ¨%
plnenie. Obec neeviduje pohľadávky na dani zo psa.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 33 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 33 €, čo je 100,00 %
plnenie. Obec neeviduje pohľadávky.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
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Z rozpočtovaných 11816 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 9009 €, čo je 76,24 %
plnenie. Obec eviduje pohľadávky od IKA, Grotto a záhradkárov vo výške 461,82 €.
f) Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 1328 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1317 €, čo je 99,17 %
plnenie.
2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
13998

Skutočnosť k 31.12.2010
13120

% plnenia
93,73

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6225 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 5183 €, čo je 83,26 %
plnenie, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 980 € a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov vo výške 4203 €..
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky :
Z rozpočtovaných 7773 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 7937 €, čo je 101,11 %
plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za káblovú televíziu, ktoré sú vo výške 3934
€, cint.popl.,,predaj kuka, MR 837 €, správne poplatky 358 €., stočné vo výške 679 €, stravné
vo výške 607 €, poplatky MŠ vo výške 317 €, za priestupkové konanie od občanov 15 €,
z dobropisov elektrika,plyn 1170 € a z úrokov 20 €.
3. Bežné príjmy – ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2010
7927

Skutočnosť k 31.12.2010
9183

% plnenia
115,84

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

Poskytovateľ
Obvodný úrad Žiar nad Hr.
Krajský úrad Ban.Bystrica
Ministerstvo financií SR
Firmy

Suma v €
1802
477
5704
1200

Účel
REGOB, voľby,hmotná núdza
MŠ predšk., stav.úrad
Doúčt. podielových daní
Sponzorské na oslavy obce

4. Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
23254

Skutočnosť k 31.12.2010
23254

% plnenia
100,00

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2962 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2962 €, čo predstavuje
100,00 % plnenie.
b) Zo štátneho rozpočtu – kód 111
Z rozpočtovaných 2492 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2492 €, čo predstavuje
100,00 % plnenie. Vrátená DPH z eurofondov z rekonštrukcie podlahy kultúrneho domu.
c) Zo štátneho rozpočtu – kódy 11K1 a 11K2
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Z rozpočtovaných 17800 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 17800 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. Vrátené eurofondy z rekonštrukcie podlahy kultúrneho domu.
5. Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2010
55502

Skutočnosť k 31.12.2010
55502

% plnenia
100,00

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v €
Rozpočet na rok 2010
225739

Skutočnosť k 31.12.2010
204720

% plnenia
90,69

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2010
145383

Skutočnosť k 31.12.2010
125188

% plnenia
86,11

v tom :
Funkčná klasifikácia
01.1.1.6 - Obec
01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť
01.6.0 – Všeobecná verejná služba
03.2.0 – Požiarna ochrana
04.5.1 – Cestná doprava
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
05.2.0 – Nakladanie s odpadov.vodami
06.2.0 – Rozvoj obci
06.4.0 – Verejné osvetlenie
08.2.0.3 – Klubové zariadenie
08.2.0.5 – Knižnica
08.2.0.9 – Kultúrny dom
08.3.0 – Vysielacie služby – TKR
08.4.0 – Náboženské služby – DS
09.1.1.1 – Predškolská výchova
09.6.0.1 – Školské stravovanie
10.7.0 – Sociálna pomoc
Spolu

Rozpočet
64347
950
1510
2037
4769
14795
1044
2827
2656
266
531
17737
6888
897
15485
7875
769
145383

Skutočnosť
52935
939
1564
1959
2728
13306
900
2572
1625
209
439
18329
6945
312
12969
6693
764
125188

% plnenie
82,26
98,84
103,58
96,17
57,20
89,93
86,21
90,98
61,18
78,57
82,67
103,34
100,83
34,78
83,75
84,99
99,35
86,11

a) Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 42517 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2010 vo výške 35366 €, čo je 83,18
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 14483 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2010 vo výške 12097 €, čo je 83,52
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 87382 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2010 vo výške 76842 €, čo je 87,94
% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby a dohody.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1001 bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 883 €, čo predstavuje
88,21 % čerpanie. Ide o príspevky pri narodení dieťaťa..
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2010
80356

Skutočnosť k 31.12.2010
79532

Funkčná klasifikácia
Rekonštrukcia okien OcÚ
Nákup pozemkov – vyspor.ihriska
Rekonštrukcia podlahy KD-Eurofondy
Úprava miestnych komun.-predfinan.
Nákup DDHM-ozučenie DS, bar KD
Spolu

rozpočet
15068
2962
21182
39544
1600
80356

% plnenie
98,97
skutočnosť
15068
2151
21182
39544
1587
79532

% plnenie
100,00
72,62
100,00
100,00
99,19
98,97

a) Rekonštrukcia a modernizácia OcU
Z rozpočtových 15068 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2010 vo výške 15068 €, čo
predstavuje 100,00 % na rekonštrukciu okien a vchodových dverí na OcU.
b) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 2962 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 2151 €, čo
predstavuje 72,62 % na vysporiadanie ihriska.
c) Rekonštrukcia hľadiska kult.domu
Z rozpočtovaných 21182 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2010 vo výške 21182 €, čo
predstavuje 100,00 % na rekonštrukciu podlahy v kultúrnom dome z eurofondov.
d) Úprava miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 39544 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2010 vo výške 39544 €, čo
predstavuje 100,00 % na úpravu miestnych komunikácií – chodník Dolné Lúky, cesta
k Dobiasovi, cesta do Snože a cesta k cintorínu – predfinancovanie eurofondov z rezervného
fondu obce.
e) Nákup DDHM
Z rozpočtovaných 1600 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2010 vo výške 1587 € , čo
predstavuje 99,19 %. Ide o nákup ozvučenia do domu smútku a nákup baru do KD.
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4. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2010
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2010 v €
Skutočnosť
k 31.12.2010
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodársky výsledok za bežný rozp.
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodársky výsledok za kapit. rozp.
Hospodársky výsledok k 31.12.2010
Príjmové finančné operácie
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Zostatok na základnom bežnom účte

prebytok

schodok
schodok
rezervný fond

126834
125188
1646
23254
79532
-56278
-54632
55502
205590
204720
870

Schodok hospodárenia v sume 54632 € zistený podľa ustanovenia § 16 ods.8 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vysporiadaním z rezervného fondu.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond vedie analiticky
na bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2010

67659

Prírastky – prebytok hospodárenia 2009

25657

- zostatky rezervn.fondu z minulých rokov

42002

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uzn.č. 97/d/2010 zo dňa 19.2.2010 (okná OcU)
- uzn.č.97/d/2010 zo dňa 19.2.2010 (podlaha KD)

15068

- uzn.č.106/e/2010 zo dňa 27.8.2010-predfinancovanie EF

890
39544

RF Zostatok

12157

Prebytok peňažných prostr. z rozpočt.hosp. predch.obdob.
Rezervný fond KZ k 31.12.2010
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

870
13027
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Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2010

722

Prírastky - povinný prídel - 1,25

%

249

Úbytky - stravovanie – stravné lístky

403

- povinný prídel -

%

- ostatné prírastky

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2010

568

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

Majetok spolu

230780

274391

Neobežný majetok spolu

159797

226907

Dlhodobý hmotný majetok

86051

153161

Dlhodobý finančný majetok

73746

73746

Obežný majetok spolu

69573

46564

358

82

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

32202

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

703

556

68512

13724

1410

920

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

Vlastné imanie a záväzky spolu

230780

274391

Vlastné imanie

211859

199328

1748

1748

210111

197580

2929

8427

1152

1350

Dlhodobé záväzky

722

922

Krátkodobé záväzky

1055

6155

15992

66636

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám – obec neeviduje
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – obec neeviduje
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom – obec eviduje
rozpočtom iných obcí – obec neeviduje
rozpočtom VÚC – obec neeviduje

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.
b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2010 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

OU Žiar n/H

Evidencia obyvateľstva

138 €

138 €

0

ÚP Žiar n/H

Hmotná núdza

100 €

100 €

0

KU B.Bystr.

Cestná doprava

21 €

21 €

0

KU B.Bystr.

Materská škola

456 €

456 €

0

OÚ Žiar n/H

Voľby

1564 €

1564 €

0

MF SR

Výpadok podielových daní

5704 €

5704 €

0

Eurofondy

Rekonštrukcia hľadiska KD

20292 €

20292 €

0

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu z fondov Európskeho spoločenstva, opatrenie č.3.4.2 .
Obnova a rozvoj obcí, kód projektu 342ZV09000981, názov projektu : Úprava miestnych
chodníkov a komunikácií obce Bartošova Lehôtka.

Vypracovala: Mária Roobová

V Bartošovej Lehôtke dňa 05.05.2011

Vyvesené na úradnej tabuly obce dňa : 05.05.2011

Predkladá: Ľubomír Bielik
starosta obce

