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Záverečný účet Obce Dúbrava 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, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné
operácie ako schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2011 uznesením
č. 69/2011 .
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 28.6.2012 starostom obce
druhá zmena schválená dňa 4.10.2012 uznesením č. 40/2012
tretia zmena schválená dňa 8.12.2012 uznesením č. 57/2012
štvrtá zmena schválená starostom obce 28.12.2012

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €
Schválený
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.

491 278,97

Skutočnosť
k 31.12.2012
692 250,86

364 790,35
50 000
0
76 488,62
491 278,97

369 209,38
237 290,86
3 110,62
82 640
686 272,88

263 644
66 077,34
3804
157 753,63

232 191,8
109 909,07
178 296,93
165 875,08
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €
Upravený rozpočet na rok
2012
782 799,09

Skutočnosť
k 31.12.2012
692250,86

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

292 279,70

89,92

88,43

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Upravený rozpočet na rok
2012
325 394,45

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 286809,60 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky z Daňového úradu v sume 252 588,58 €, čo predstavuje
plnenie na 88,07 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 331,94 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 22 552,38 €, čo je
100,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7929,70€, dane zo stavieb boli
v sume 14341,42 € a dane z bytov boli v sume 281,26 €.
c) Daň za psa 1098,5 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 16 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 17 €
f) Daň za predajné automaty 0,- €
g) Daň za ubytovanie 102,85 €
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0,- €
i) Poplatok z reklamy 0,- €
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 15 904,39 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Upravený rozpočet
na rok 2012
54 219,21

Skutočnosť
k 31.12.2012
46 714,43

% plnenia
86,16

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 21 916,65 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 18 024,49 €, čo je
82,24 % plnenie. Ide o príjem cintorínske poplatky za nájom hrobových miest v sume 1300,€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16 724,49 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3890,86 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 3785,87 €,
čo je 97,30 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z vyhlásenia, kopírovania, príjem za teplo a teplú
úžitkovú vodu (bytovka 551), príjmy od zamestnancov za stravné lístky a vlastné príjmy Zš
s Mš Dúbrava, ktoré sú v sume 24 904,07 €.
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3) Bežné príjmy - prijaté transfery zo ŠR
P.č.

Poskytovateľ

1.

Transfer- stavebný
poriadok
Transfer- Kraj.
školský úrad
Tranfer- Životné
prostredie
Transfer- Miestne
komunikácie
Transfer- Evidencia
obyvateľov
Dotácia DPH - NFP
ŠR
Transfer – Obvodný
úrad

2.
3.
4.
5.
6.
7.

SPOLU:

Upravený
rozpočet
v €
1182,96

Skutočnosť
v €

73 724,12

73 724,12

137,52

137,52

Životné prostredie

66,53

66,53

419,76

419,76

36 403,54

36 403,54

920,82

920,82

Údržba miestnych
komunikácií
Hlásenie pobytu občanov,
register
Transfer zo ŠR– úhr.DPH
NFP ČOV
Refundácia mzdy, voľby
2012

112 855,25

112 855,25

1182,96

Účel
Stavebný poriadok
Školstvo

Transfery zo ŠR

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet - upravený na
rok 2012
287 219,56

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

237 290,86

82,62

a) Príjem prijatý transfer
Z rozpočtovaných 95 142,99 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 95 142,99 €, čo je
100 % plnenie.
Ide o transfer zo ŠR – Enviromentálny fond .
b) Príjem prijatý transfer
Z rozpočtovaných 192 076,57 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 142076,57 €, čo
predstavuje 73,97 % plnenie.
Ide o transfer PPA EPFRV.
c) Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 71,30 € .
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5) Príjmové finančné operácie:
Upravený rozpoč. na rok
2012
3110,62

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

3110,62

100

Ide o čerpanie z Garančného fondu bytovka 551 v sume 3110,62 na opravu a údržbu bytu
v bytovom dome

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Upravený rozpočet na rok
2012
617806,25

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

520397,80

84,23

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

1) Bežné výdavky :
Upravený rozpočet na rok
2012
269 275,75

v tom :
Rozpočtová klasifikácia - programy
PROGRAM :
1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Propagácia, marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
9. Šport
10. Kultúra
11. Prostredie pre život
13. Administratíva

Spolu

232191,80

86,23

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

34079,31
0
54474,31
16213,98
5996,35
21007,42
31302,67
9327,76
9776,46
4511,46
82586,03

33210,54
0
44835,98
9763,17
4485,84
29878,15
9746
6600
9489,36
8864,78
75317,98

97,45
0
82,31
60,21
74,81
142,23
31,13
70,76
97,06
50,90
91,20

269 275,75

232 191,80

86,23
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Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram 01.01. Manažment, riadenie.
Z rozpočtovaných 22 593,31€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 21 848,77-€ čo je
96,70 %. Ide o mzdové prostriedky starostu obce a reprezentačné.
Podprogram 01.03. Kontrólna činnosť .
Z rozpočtovaných 2840 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2012 2949,55 € čo je 103,86 %
plnenie. Ide o mzdu kontrolóra obce Dúbrava.
Podprogram 01.04. Finančná a rozpočtová oblasť.
Z rozpočtovaných 2819,-€ bolo skutočne čerpané 2812,45 € čo predstavuje 99,77%.
Ide o výdavky za poradenské služby a audit za rok 2011 a iné špeciálne služby.
Podprogram 01.05. Spoločný obecný úrad.
Z rozpočtovaných 4307,-€ je skutočné čerpanie 3884,-€ čo je 90,18% plnenie rozpočtu.
Ide o príspevky do spoločných úradovní.
Podprogram 01.06.Členstvo v samosprávnych organizáciách.
Z rozpočtovaných 1520,-€ bolo skutočne čerpané 1715,77 € čo predstavuje 112,88% , ide
o členské transfery ZMOL, príspevky – dom dôchodcov.

Program 2. Propagácia a marketing
Podprogram 01.02. Propagácia a marketing
Tento podprogram nebol rozpočtovaný.

Program 3. Interné služby
Podprogram 03.01. Činnosť obecného zastupiteľstva.
Z rozpočtovaných 3319,39 bolo skutočne čerpané 1839,04€ čo predstavuje 55,4% plnenie.
Ide o odmeny poslancom a zástupca starostu.
Podprogram 03.02. Vzdelávanie zamestnancov obce
Z rozpočtovaných 5745,15€ bolo skutočne čerpané 3189,73€ čo je 55,52% plnenie.
Ide o cestovné náhrady – tuzemské, knihy, časopisy, noviny, školenia.
Podprogram 03.03. Prevádzka obecného úradu
Z rozpočtovaných 29 504,21€ bolo skutočne čerpané 24 684,09 € čo je 83,66% plnenie.
Ide o energie , vodu, telefón, poštovné služby, všeobecný materiál, kancelárske potreby,
oprava a údržba nábytku- administratívnej budovy, poistenie majetku obce...
Podprogram 03.04. Byty v správe obce.
Z rozpočtovaných 14 378,62 € bolo skutočne čerpané 14 024,74 € čo je 97,54 % plnenie.
Ide opravu a údržbu bytov, energie – spoločné priestory, úhrada dodávateľom za teplo a teplú
úžitkovú vodu.
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Podprogram 03.05. Obecné nákladné auto.
Z rozpočtovaných 1526,94 € bolo skutočne čerpané 1098,38€ čo je 71,93% plnenie.
Ide o všeobecný materiál , nafta , poistenie auta
Podprogram 03.06. Tlačiareň – kancelária
Nebolo rozpočtované.

Program 4. Služby občanom
Podprogram 04.01. Cintorínske a pohrebné služby
Z rozpočtovaných 1394,45 € bolo skutočne čerpané 1102,12 € čo je 79,04 % plnenie.
Ide o náklady v Dome smútku : energie, voda, materiál, oprava chladiaceho zariadenia,
dohody o vykonaní práce.
Podprogram 04.02. Práce v obci pre občanov
Z rozpočtovaných 6369,16 € bolo čerpané 1445,58 € čo je 22,70 % plnenie.
Ide o údržbu zelene v obci, palivo do kosačky , všeobecné služby, krovinorez –
všeob.materiál.
Podprogram 04.03. Dom služieb
Z rozpočtovaných 5336,49 € bolo skutočne čerpané 5185,51 € čo je 97,17 % plnenie.
Ide o náklady na vodu, elektriku, všeobecný materiál.

Podprogram 04.04. Slobodáreň
Z rozpočtovaných 3113,88 € bolo skutočne čerpané 2029,96 % čo je 65,19 % plnenie.
Ide o náklady na energie, vodu, všeobecný materiál.
Podprogram 04.05. Autobusové zástavky
Ide o kapitálový výdavok .

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram 05.01. Požiarna ochrana
Z rozpočtovaných 165,97 € bolo skutočne čerpané 315,31 € čo je 189,98% plnenie.
Ide o energie, všeobecný materiál, poistenie dobrovoľných požiarnikov, oprava hasiacich
prístrojov.
Podprogram 05.02. Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 5830,38 € bolo skutočne čerpané 4170,53 € čo je 71,53 % plnenie.
Ide o energie, všeobecný materiál, údržba ver. osvetlenia, dohoda o vykonaní práce.

Program 6. Odpadové hospodárstvo
Podprogram 06.01. Odvoz a zneškodnenie odpadu.
Z rozpočtovaných 19119,70 € bolo skutočne čerpané 28366,96 € čo je 148,37 % plnenie.
Ide o odvoz a zneškodnenie odpadu , nákup odpadových nádob .
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Podprogram 06.02. Uloženie odpadu
Z rozpočtovaných 1887,72 € bolo skutočne čerpané1511,19 € čo je 80,05 % plnenie.
Ide o poplatok za uloženie odpadu.

Program 7. Miestne komunikácie
Podprogram 07.03. Údržba pozemných komunikácií
Z rozpočtovaných 31302,67 € bolo skutočne čerpané 9746 € čo je 31,13 % plnenie.
Ide o údržbu letnú, zimnú, všeobecné služby.

Program 8. Vzdelanie
Podprogram 08.02. Základná škola
Tento podprogram je samostatne rozčlenený, pripočítaný k bežným výdavkom.

Program 9. Šport
Podprogram 09.02. Grantový systém
Z rozpočtovaných 9327,76 € bolo skutočne čerpané 6600,- € čo je 70,76 % plnenie.
Ide o poskytnuté transfery z rozpočtu obce ŠK Agro Baník Dúbrava, Klub Alpinistov
a turistov Dúbrave, Miestny stolnotenisový oddiel.

Program 10. Kultúra
Podprogram 10.01. Kultúrne podujatia
Z rozpočtovaných 1991,64 € bolo skutočne čerpané 718,12 € čo je 36,06 % plnenie.
Podprogram 10.02. Kultúrny dom
Z rozpočtovaných 7784,82 € bolo skutočne čerpané 8771,24 € čo je 112,67 % plnenie.
Ide o energiu v KD, všeobecný materiál, opravy a údržbu KD.

Program 11. Prostredie pre život
Podprogram 11.01. Verejná zeleň
Z rozpočtovaných 995,82 € bolo skutočne čerpané 4198,88 € čo je 421,65% plnenie.
Ide o ihrisko – palivo do kosačky, oprava kosačky, dohoda o vykonaní práce.
Podprogram 11.03. Čistička odpadových vôd – stará
Z rozpočtovaných 2815,64 € bolo skutočne čerpané 2420,33 € čo je 85,96% plnenie.
Ide o náklady na energie, všeobecný materiál, dohoda o vykonaní práce.
Podprogram 11.06. Čistička odpadových vôd – nová
Z rozpočtovaných 700,-€ bolo skutočne čerpané 2245,57 € čo je 320,80 % plnenie.
Ide o náklady na energie, splácanie úrokov z úveru .

Program 13. Administratíva
Podprogram 13.01. Činnosť obecného úradu
Z rozpočtovaných 6613,95 € bolo skutočne čerpané 4319,33 € čo je 65,31 % plnenie.
Ide o náklady za stravné lístky zamestnancom , dohody o vykonaní práce oú.
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Podprogram 13.02. Finančná a rozpočtová oblasť
Z rozpočtovaných 69 635,26 € bolo skutočne čerpané 64473,50 € čo je 92,59 % plnenie.
Ide o náklady na mzdy, odmeny, príplatky, odvody do poisťovní, bankové poplatky.
Podprogram 13.03. Transakcie verejného dlhu
Z rozpočtovaných 5556,- € bolo skutočne čerpané 5744,33 € čo je 103,39% plnenie.
Ide o splácanie úrokov z úveru ŠFRB na bytový dom (10.b.j. číslo 551).
Podprogram 13.04. Voľby
Z rozpočtovaných 780,82 € bolo skutočne čerpané 780,82 € čo je 100% plnenie.

2) Kapitálové výdavky :
Upravený rozpočet na rok
2012
170 706,8

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

109 909,07

64,38

v tom :

Program 1. Plánovanie, manažment, kontróla
Podprogram 01.02. Plánovanie – Územný plán obce
Z rozpočtovaných 12432,-€ bolo skutočne čerpané 0,- € čo je 0% plnenie.

Program 4. Služby občanom
Podprogram 04.05. Autobusové zastávky
Z rozpočtovaných 5000,-€ bolo skutočne čerpané 1534,78€ čo je 30,70%plnenie.
Ide o realizáciu nových stavieb – autobusové zastávky.

Program 9. Šport
Podprogram 09.01. Športoviská
Z rozpočtovaných 5000,- € bolo skutočne čerpané 0,-€ čo je 0,-% plnenie.
Ide o oplotenie ihriska.

Program 11. Prostredie pre život
Podprogram 11.02. Protipovodňové opatrenia
Z rozpočtovaných 31077,34 € bolo skutočne čerpané 0,-€ čo je 0,-% plnenie.
Malo ísť o odvodňovacie potrubie – protipovodňové opatrenie.
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Podprogram 11.06. Prostredie pre život
Z rozpočtovaných 2568,-€ bolo skutočne čerpané 2568,09 € čo je 100% plnenie.
Ide o ČOV – realizácia nových stavieb z vlastných zdrojov.
Podprogram 11.08. Kanalizácia a ČOV I. Etapa Dúbrava
Z rozpočtovaných 114629,46 € bolo skutočne čerpané 105806,20 € čo je 92,30 % plnenie.
Ide o realizáciu kanalizácie zo ŠR.

3) Výdavkové finančné operácie :
Upravený rozpočet na rok
2012
177 823,70

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

178 296,93

100,27

Z rozpočtovaných 177 823,70 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 178 296,93 € čo
predstavuje 100,27 % plnenie .
Ide o splácanie úveru zo ŠFRB v sume 4277,23 € a splátku preklenovacieho úveru banke zo
ŠR na ČOV v sume 174 019,70 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Upravený rozpočet na rok
2012
164 992,84

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

165 875,08

100,53

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Upravený rozpočet: 164 992,84 €

z toho:
Prenesené kompetencie: 73 724,12 €
Originálne kompetencie: 91 268,72 €

Skutočnosť k 31.12.2012 : 165 875,08 €
Prenesené kompetencie: 73 724,12 €
Originálne kompetencie: 92 150,96 €
z toho:
Origin.komp. z rozpočtu obce : 83 235,08 €
Vlastné príjmy Zš s Mš:
6320,62 €
ŠKD a Školné Zš s Mš :
2595,26 €

:
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €

Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Prebytok obce za rok 2012
Vylúčenie prebytku
Zostatok Hospodár. výsledok

692 250,86
369 209,38
237 290,86
3 110,62
82 640
686 272,88
232 191,80
109 909,07
178 296,93
165 875,08
+181 164,29
174 019,70
7144,59

Prebytok rozpočtu v sume 181 164,29 € 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.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
-

-

účelové peňažné prostriedky z refundácie na realizáciu ČOV, ktoré sa použili na
splátku preklenovacieho úveru použitého v roku 2011 v sume 174 019,70€.
z toho ostáva Hospodársky výsledok

7144,59 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu
za rok 2012 vo výške 2000,-€.

-

tvorbu rezervného fondu
2000,-€
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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 sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012

0,-

Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.

zo dňa ......... nákup budovy

- uznesenie č.

zo dňa ......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2012

0,-

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012

708,-

Prírastky - povinný prídel -

%

367,40

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2012

1075,40
0,-
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

V € ( zaokrúhl.)

V €

Majetok spolu

1 634 555,-

1 680 711,03

Neobežný majetok spolu

1 610 344,-

1 660 582,07

-

-

Dlhodobý hmotný majetok

1 258 292,-

1 308 530,49

Dlhodobý finančný majetok

352 052,-

352 051,58

Obežný majetok spolu

24 200,-

19 771,39

704,-

377,56

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

211,94

Dlhodobé pohľadávky

-

-

Krátkodobé pohľadávky

12 604,-

14 877,80

Finančné účty

10 892,-

4 304,09

11

357,57

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 634 555

1 680 711,03

Vlastné imanie

1 052 523

1 018 781,89

0,-

0,-

30 998,-

30 998,-

109 416,0

-33 233,17

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

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

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
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Záväzky

352 018,-

183 444,41

1 371

8 441,81

-

-

150 181,-

145934,78

18 926

29 067,82

Bankové úvery a výpomoci

181 540,-

-

Časové rozlíšenie

478484,73

230014

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám (úver ŠFRB) 141 769,09
- voči dodávateľom
19 809,08
- voči štátnemu rozpočtu
0,- voči zamestnancom
5 274,62
- voči poisťovniam
3 122,70
- voči daňovému úradu
848,31

€
€
€
€
€
€

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
voči štátnym fondom

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.

a.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Zš s Mš Dúbrava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

92 150,96 €

92 150,96 €

0,-
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b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

ŠK Agro Baník Dúbrava- bežný transfer

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

6600

6600

0

-4-

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2007 o dotáciách (účinnosť od 5.3.2007 .)

c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Krajský Stavebný

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-

bežné výdavky

1182,96

1182,96

0,-

bežné výdavky

73724,12

73724,12

0,-

bežné výdavky

137,52

137,52

0,-

bežné výdavky

66,53

66,53

0,-

bežné výdavky

419,76

419,76

0,-

Ministerstvo

bežné výdavky

36403,54

36403,54

0,-

financií SR-transf.

refundácia DPH

Obvodný úrad

bežné výdavky

920,82

0,-

112 855,25

0,-

úrad
Krajský Školský
úrad
Krajský úrad
Život. prostr.
Krajský úrad
Cestná dopr.
Minister. vnútra
Eviden.obyvateľov

920,82

transfer voľby
SPOLU:

112 855,25
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d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Vladimír Janičina
starosta obce
Vypracovala: Moravčíková Marika

V Dúbrave dňa 28.3.2013
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 2000,- €, 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 predpisov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.
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