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Záverečný účet Obce Zubrohlava za rok 2011.
1. Rozpočet obce na rok 2011
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný.
Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.12.2010 uznesením č.4 B.1.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.05.2011 uznesením č. 6 B 2 a 3,
- druhá zmena schválená dňa 19.10.2011 uznesením č. 8 3/c,
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2011 uznesením č. 10 2/b.
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

963.533

Rozpočet
po zmenách
1.006.146

808.533
0
155.000
0
963.533

871.530
5
134.611
0
1.002.443

360.023
165.000
0
438.510
vyrovnaný

330.698
211.482
0
460.263
+3.703
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
1.006.146

Skutočnosť k 31.12.2011
1.019.645,49

% plnenia
101,34

1) Beţné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
504.286

Skutočnosť k 31.12.2011
504.109,85

% plnenia
99,97

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 429.118,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 453.774,47 €, čo predstavuje plnenie na
105,74 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21.200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 22.290,80 €, čo je
105,15 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8.145,71 €, dane zo stavieb boli
v sume 13.964,09 € a dane z bytov boli v sume 181,- €. Za rozpočtový rok obec vykazuje
nedoplatok 1.453,23 €, za nedoplatky z minulých rokov 2.084,87 €. K 31.12.2011 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3.179,79 €.
c) Daň za psa 1.322,05 €.
d) Daň za uţívanie verejného priestranstva 755,- €.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 35,- €.
f) Daň za predajné automaty 0 €.
g) Daň za ubytovanie 0 €.
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0 €.
i) Poplatok z reklamy 0 €.
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 25.932,53 €. Za rozpočtový rok
obce vykazuje nedoplatok v sume 786,42 a z minulých rokov 559,17 €. K 31.12.2011 obec
eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume
1.314,45 €.
2) Beţné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
7.605

Skutočnosť k 31.12.2011
7.504,76

% plnenia
98,68

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3.660,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 7.504,76 €, čo je
205,05 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 670,58 €, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1.255,43 €..
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 5.578,75 €, čo je
278,93 % plnenie.
Prevaţnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných
prístrojov, ktoré sú v sume 2.999,28 €.
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3) Beţné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2011
359.639

Skutočnosť k 31.12.2011
359.637,77

% plnenia
99,99

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poskytovateľ
KŠÚ Ţilina
KŠÚ Ţilina
KŠÚ Ţilina
ÚPSVR Námestovo
ÚPSVR Námestovo
ŠR MV SR
ŠR MV SR
ŠR KÚŢP
ŠR KÚC
ŠR
ŠR
ÚPSVR Námestovo
ÚPSVR Námestovo
ORANGE
Spolu

Suma v €
331.719,00
4.626,00
4.556,00
1.562,88
298,80
715,44
4.771,65
247,20
113,39
1.972,27
1.547,00
176,08
5.157,02
600,00
358.062,73

Účel
Školstvo
Školstvo – vzdelávacie poukazy
Školstvo – príspevok MŠ
Príspevok na stravu
Príspevok na školské potreby
Register obyvateľov
Matrika
Dotácia na ţivotné prostredie
Dotácia na cesty
Sčítanie obyvateľov
Dotácia opatrovateľská sluţba
Rodinné prídavky
Verejnoprospešné práce
Dar ORANGE

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
5

Skutočnosť k 31.12.2011
5,31

% plnenia
106,2

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Príjem nebol rozpočtovaný.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 5,31 €.
c) Granty a transfery
V roku 2011 obec nezískala granty a transfery.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
134.611

Skutočnosť k 31.12.2011
134.610,86

% plnenia
100

Uznesením obecného zastupiteľstva č.4 B.1 zo dňa 22.12.2010 bolo schválené pouţitie časti
rezervného fondu v sume 155.000,- €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 134.610,86 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
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Beţné príjmy :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
13.776,94

% plnenia
0

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola a školská jedáleň
13.776,94 €.
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola nemala v roku 2011 kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
1.002.443

Skutočnosť k 31.12.2011
1.019.645,49

% plnenia
101.72

Skutočnosť k 31.12.2011
330.696,59

% plnenia
99,99

1) Beţné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
330.698

v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecne verejné sluţby
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana ţivotného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
143.852
4.814
21.483
40.209
23.847
33.257
47.168
16.068
330.698

Skutočnosť
143.855,99
4.812,89
21.481,44
40.208,29
23.847,20
33.253,86
47.168,40
16.068,52
330.696,59

% plnenia
100,00
99,98
99,99
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00

a) Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 83.460,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 84.558,19 €, čo je
101,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky a pracovníkov
na verejnoprospešných prácach v sume 4.450,99 € ktoré neboli rozpočtované.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30.818,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 31.364,51 €, čo je
101,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 226.735,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 199.718,82 €, čo je
88,08 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a sluţby.
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d) Beţné transfery
Z rozpočtovaných 19.010,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 15.055,07 €, čo
predstavuje 79,20 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
V rozpočtovom roku 2011 obec nesplácala úvery, pôţičky a výpomoci.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
211.482

Skutočnosť k 31.12.2011
211.482,84

% plnenia
100

v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecne verejné sluţby
Ekonomická oblasť
Ochrana ţivotného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo
Vzdelávanie
Spolu

rozpočet
26.399
150.868
12.000
13.765
1.610
6.840
211.482

skutočnosť
26.398,84
150.868,62
12.000,00
13.765,46
1.610,40
6.839,52
211.482,84

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov v sume 180,- €,
- nákup úpravne vody v sume 3.699,- €,
- rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení OcÚ v sume 22.519,84 €.
b) Ekonomická oblasť – cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov na cesty v sume 219,- €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 1.977,- €,
- urobila sa rekonštrukcia ul. Stará bobrovská, prípravné práce a výstavba nových ciest
v sume 148.672,62 €.
c) Ochrana ţivotného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu: Separácia odpadov v obci
Zubrohlava v sume 12.000,- €.
d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej Územného plánu obce v sume 4.600,01 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu v sume 470,- €,
- náklady na vybudovanie nového verejného osvetlenie IBV Skladaná v sume 8.695,45 €.
e) Rekreačné a športové sluţby
- nákup bezpečnostného zariadenia do budovy TJ SOKOL v sume 1.610,40 €.
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f) Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách
Ide o nasledovné investičné akcie:
- dokončila sa prístavba ŠJ pri ZŠsMŠ Zubrohlava v sume 6.839,52 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky :
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

460.263

% plnenia

474.406,06

103,07

Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
338.322,96 €
Materská škola
89.697,- €
Školská jedáleň
46.386,10 €.
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
3.060

% plnenia
0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Školská jedáleň
3.060,- €.

4. Pouţitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2011
Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2011

Skutočnosť
k 31.12.2011
v celých €

1.006.146

1.019.645,49

871.530
5
134.611
0
1.002.443

871.252,38
5,31
134.610,86
13.776,94
1.019.645,49

330.698
211.482
0
460.263
+3.703

330.696,59
211.482,84
0
477.466,06
0
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Schodok rozpočtu v sume 134.610,86 € 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 z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný
z rezervného fondu.
Zostatok finančných prostriedkov vo výške 41,35 € navrhujeme pouţiť nasledovne:
- tvorbu rezervného fondu v sume 41,35 €.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2011

177.865,11

Prírastky - z prebytku hospodárenia

16.036,42

Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- kapitálové investície v roku 2011

134.610,86

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2011

59.290,67

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej
sluţbe na rok 2011.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2011

521,48

Prírastky - povinný prídel - 1 %

487,72

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky/vianočné poukáţky
KZ k 31.12.2011

0,00
399,74
114,78
494,68
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Majetok spolu

2.434.612

2.488.600

Neobeţný majetok spolu

2.053.698

2.201.263

16.635

42.613

1.752.760

1.874.347

Dlhodobý finančný majetok

284.303

284.303

Obeţný majetok spolu

377.672

284.160

451

454

175.257

173.347

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

37.200
5.900

13.302

196.064

59.857

3.242

3.177

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.434.612

2.488.600

Vlastné imanie

1.212.896

1.298.390

1.212.896

1.298.390

30.182

53.988

8.101

8.301

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

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

521

495

21.560

45.192

1.191.534

1.136.222

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom

0€
36.250,33 €
3.835,44 €
4.506,31 €

Obec neuzatvorila v roku 2011 lízingovú zmluvu.
Obec neuzatvorila v roku 2011 Zmluvu o úvere.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe ţivnostenského oprávnenia.

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

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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
zaloţeným 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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠsMŠ Zubrohlava
ZŠsMŠ Zubrohlava
ZŠsMŠ Zubrohlava
Spolu
-

116.500,00
15.118,18
3.060,00
134.678,18

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

116.500,00
15.118,18
3.060,00
134.678,18

0
0
0
0

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠsMŠ Zubrohlava

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

13.751,74

Rozdiel - vrátenie

13.751,74

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec v roku 2011 nezriadila právnickú osobu t.j. príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Obec v roku 2011 nezaloţila právnickú osobu.
b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2009 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota - beţné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

6.640

6.640

0

B.B. Dávid Babinský

200

200

0

ZO Jednota dôchodcov

200

200

0

eRKO letný tábor

170

170

0

543,93

543,93

0

7.753,93

7.753,93

0

Jednorázové sociálne dávky
Spolu
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K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
6/2009 o dotáciách.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

KŠÚ Ţilina

Školstvo

KŠÚ Ţilina

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

331.719,00

331.719,00

0

Školstvo – vzdelávacie
poukazy
Školstvo – príspevok MŠ

4.626,00

4.626,00

0

4.556,00

4.556,00

0

ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
ŠR MV SR

Príspevok na stravu

1.562,88

1.562,88

0

Príspevok na školské potreby

298,80

298,80

0

Register obyvateľov

715,44

715,44

0

ŠR MV SR

Matrika

4.771,65

4.771,65

0

ŠR KÚŢP

Dotácia na ţivotné prostredie

247,20

247,20

0

ŠR KÚC

Dotácia na cesty

113,39

113,39

0

ŠR

Sčítanie obyvateľov

1.972,27

1.972,27

0

ŠR

Dotácia opatrovateľská sluţba

1.547,00

1.547,00

0

ÚPSVR
Námestovo
ÚPSVR
Námestovo
ORANGE

Rodinné prídavky

176,08

176,08

0

5.157,02

5.157,02

0

600,00

600,00

0

358.062,73

358.062,73

0

KŠÚ Ţilina

Verejnoprospešné práce
Dar ORANGE
Spolu

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2011 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Obec Zákamenné

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

1.499,40

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

1.264,84

Rozdiel
234,56
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f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2011 VÚC neposkytla ani neprijala finančné prostriedky.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Lipovská Zuzana – účtovníčka Predkladá: Bugeľ Pavol – starosta obce

V Zubrohlave dňa 5. marca 2012
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku zostatku finančných prostriedkov v
sume 41,35 €, zisteného 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, na :
- tvorbu rezervného fondu
41,35 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.
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