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Záverečný účet Obce Pušovce 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 obce na roky 2011 - 2014 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 roky 2012 - 2014
bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obce na rok 2011 bol
schválený obecným zastupiteľstvom obce Pušovce dňa 23.11.2010 uznesením č. 26/2010
Rozpočet obce na roky 2012 – 2014 sa vzal na vedomie dňa 23.11.2010 uznesením č. 26/2010
obecným zastupiteľstvom obce Pušovce.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena rozpočtu obce na rok 2011 bola schválená dňa 18.10.2011 uznesením č. 7/2011
obecného zastupiteľstva v Pušovciach
Po zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011

Bežný rozpočet obce v eurách :

Príjmy celkom

180 388

Výdavky celkom

179 238

Hospodárenie obce - zisk

1 150
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v eurách

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

180 543

180 388

% plnenia
99,91%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

122 673

117 917

96,12 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 117 012 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 112 418 €, čo predstavuje plnenie na 96,07 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5 661 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 5 499 €, čo je 97,14 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 471 €, dane zo stavieb boli vo výške 1 564 €, daň z bytov vo
výške 39 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 35,63 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 362 € bol skutočný príjem 340 €, čo predstavuje 93,92%. K 31.12.2011 obec eviduje
pohľadávky na dani za psa vo výške 13,28 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Rozpočet bol 34 €, skutočnosť 85 €. čo predstavuje 250 %
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 3 047 €. Plnenie k 31.12.2011 bolo vo výške 3 164 €, čo
predstavuje plnenie 103,84%. Obec eviduje za rok 2011 nedoplatok vo výške 79,68 € .

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011 v €

Skutočnosť k 31.12.2011 v €

% plnenia

10 736

14 426

234,37
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a) Príjmy z vlastníctva majetku
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 961 €, príjem za odber vody
5 643,41 € a poskytovanie služieb nákladným vozidlom 5 246,88 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za vyhotovenie fotokópii, poplatok za vyhlásenie
v miestnom rozhlase ktoré sú vo výške 1 956,71 €, poplatok za služby v školskej jedálni k 31.12.2011
je vo výške 283 €, poplatok za pobyt detí v materskej škole je vo výške 335 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2011 v €

Skutočnosť k 31.12.2010 v €

% plnenia

129

129

100,00

Ide o príjmy - úroky z účtov vo výške 6 €, príjem z ROEPu 123 €.
Obec prijala nasledovné granty a transfery vo výške :

P.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

1.

Obvodný úrad Prešov

179,19 Evidencia obyvateľstva

2.

Krajský stavebný úrad

504,99 Spoločný stavebný úrad

3.

Krajský školský úrad

4.

Krajský školský úrad

700,00 Školstvo výchovno vzdel.poukazy

5.

Krajský školský úrad

152,00 Dopravné pre žiakov

6.

Krajský školský úrad

7.

Obvodný úrad Prešov

187,20 Na skladníka CO

8.

Obvodný úrad Prešov

492,00 Sčítanie DBO

9.

Krajský úrad živ. prostredia

61,91 Na agendu životného prostredia

10.

Krajský úrad pre cest. dopr.

28,22 Spoločný stavebný úrad

Spolu

41 337,00 Školstvo - bežné výdavky

1 226,00 MŠ na výchovnovzdelávací proces

44 868,51

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

Skutočnosť k 31.12.2011 v €

% plnenia

325 721

325 721

100,00

Obec dostala dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 109 041 € na výstavbu vodojemu, z MF
SR 9 000 € na rekonštrukciu MŠ a z PPA 207 679,97 na výstavbu vodojemu .

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011 v €

Skutočnosť k 31.12.2011 v €

% plnenia

50 227

60 744

120,93

Vo finančných operáciách sú v rozpočte:
- nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ z roku 2010 plnenie je vo výške 1 872,83 € na oplotenie mini
multifunkčného ihriska .
- 10 836,48 € prevod finančných prostriedkov z RF
- 48 035 € preklenovací úver na výstavbu vodojemu

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v eurách
Rozpočet na rok 2011
177 723

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

179 238

100,85%

1) Bežné výdavky :
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ostatné výdavky verejnej správy

v eurách
Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

58 618

60 210

102,72

823

787

95,62
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Ochrana pred požiarmi

5 013

4 909

97,92

Cestná doprava

1 385

862

62,24

Nakladanie s odpadmi

5 379

6 370

118,42

Finančná oblasť

5 074

4 921

96,98

Zásobovanie vodou

6 913

5 337

77,20

Verejné osvetlenie

4 543

4 326

95,22

Rekreačné a športové služby TJ

4 315

4 315

100,00

Cintorín

70

73

104,28

Kultúrne služby - knižnice

50

28

56,00

3 298

3 634

110,22

Vzdelávanie - predškolská výchova

26 212

26 843

102,41

Vzdelávanie - základné vzdelanie

42 552

44 383

104,30

Vzdelávanie - školské stravovanie

12 986

11 745

90,45

492

492

100,00

177 723

179 235

100,85

Ostatné kultúrne služby

Ostatné výdavky – SODB

Spolu

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Na mzdy, platy a ostatné vyrovnania bolo vyčerpaných 73 912,09 €.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa boli čerpané vo výške 26 954,17 €.
c) Tovary a služby
Z výdavkov vo výške 52 293,89 € bolo na cestovné náhrady vyčerpané 1 997,24 €, energie 18 343,69
€, materiál 8 101,92 €, , rutinná a štandardná údržba 6 675,66 €, všeobecné služby 17 175,38 €.
d) Bežné transfery
Finančné prostriedky vo výške 21 154,07 € boli čerpané na poštové a telekomunikačné služby,
internetové služby, knihy, časopisy, softvér a licencie, poistenie majetku, školenia, propagáciu,
stravovanie, odchodné, odmeny na základe dohôd mimo pracovného pomeru.
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
výpomocami

finančnými

Obec uhradila na splátku úveru a úroky z preklenovacieho úveru na výstavbu vodojemu čiastku
9 551€.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011 v €
169 503

Skutočnosť na rok 2011 v €
174 956

% plnenia
103,22

Obec použila finančné prostriedky vo výške 1 000 € na nákup AVIE pre DHZ, 163 764 € na výstavbu
vodojemu, 10 192 € na rekonštrukciu MŠ.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
209 265

Skutočnosť k 31.12.2011
212 319

% plnenia
101,46

Vo finančných operáciách sú finančné prostriedky na splatenie preklenovacieho úveru na výstavbu
vodojemu vo výške 212 318,91 €
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4. Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2011 v eurách
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Kapitola 1. 1. Manažment obce - 01 1 1 6 - Všeobecné verejné služby - OBEC
Na kapitole všeobecné verejné služby - obec sa viedla účtovanie výdavkov súvisiacich
so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch.

Rozpočet :

55 707 EUR

57 265,29 EUR

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov,
odmien
poslancom, odmien na základe dohôd o vykonaní práce, odvodov do poisťovní, cestovných
náhrad ( tuzemských ), poštových a telekomunikačných služieb, internetových služieb, energie,
všeobecného materiálu, kníh, novín, časopisov, pracovných odevov, softvéru a licencií, palív ako
zdroja energie, reprezentačného, poistenia, rutinnej a štandardnej údržby prevádzkových
strojov,
školení, propagácie,
všeobecných a špeciálnych služieb,
nákladov
na
stravovanie, členských príspevkov, odchodného a pozorností pre jednotlivcov obce.
Finančné prostriedky vo finančných operáciách boli použité na splatenie preklenovacieho úveru na
výstavbu vodojemu a splatenie úrokov z úveru.
Rozpočet : 209 265 EUR

212 318,91 EUR

Kapitola 1. 2. Členstvá a partnerstvá - 01 1 1 6 -Všeobecné verejné služby
Na kapitole – Členstvá a partnerstvá sa viedlo účtovanie výdavkov súvisiace s členstvom
obce v združeniach Mikroregión Haľagoš, ZMOS, RVC a MAS ŠAFRAN.
Rozpočet :

540 EUR

319,60 EUR

Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky spomínaným združeniam.

Kapitola 1. 3. Propagácia a prezentácia obce - 01 1 1 6 - Všeobecné verejné služby
Na kapitole Propagácia a prezentácia obce sa viedlo účtovanie výdavkov na propagáciu obce.
Rozpočet :

124 EUR

129,60 EUR

Finančné prostriedky boli použité na inzerciu v Zlatých stránkach.
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Kapitola 1. 4. Doprava - 01 1 1 6 - Všeobecné verejné služby
Rozpočet :

8 636 EUR

8 635,88 EUR

Finančné prostriedky boli použité na nákup motorovej nafty, materiálu, opravu nákladného vozidla,
cestnú daň a mzdu vodičovi.

2. SLUŽBY OBČANOM
Kapitola 2. 1. Správa cintorína – 08 4 0
Na kapitole Správa cintorína sa účtovali výdavky na zabezpečenie správy a údržby cintorína.
Rozpočet :

70 EUR

Finančné
prostriedky
a všeobecné služby.

72,95 EUR
boli

použité

na

financovanie

všeobecného materiálu, palivo

Kapitola 2.3 Knižnica – 08 2 0 5

Na kapitole Knižnica sa účtovali výdavky na zabezpečenie knižných služieb pre obyvateľov obce
Rozpočet :

50 EUR

28,00 EUR

Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh.

Kapitola 2. 4. Tradičné spoločensko – kultúrne podujatia – 08 2 0 9
Na kapitole Tradičné spoločensko – kultúrne podujatia sa účtovali výdavky na zabezpečenie
udržania spoločensko – kultúrnych tradícii obce.
Rozpočet :

531 EUR

450,84 EUR

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie posedenia na Deň matiek a Mikulášskeho posedenia
pre deti.

3. KULTÚRA A ŠPORT
Kapitola 3.1. Kultúrny dom – 08 2 0 9

Na kapitole Kultúrny dom sa viedlo účtovanie výdavkov na zabezpečenie vhodných podmienok
pre využitie kultúrneho domu obyvateľmi obce.
Rozpočet :

2 767 EUR

3 183,57 EUR
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Finančné prostriedky
interiérové vybavenie.

boli

použité

na

financovanie

energie, všeobecného materiálu,

Kapitola 3. 2. Šport - 08 1 0
Na kapitole Šport viedlo účtovanie výdavkov na podporu športu v obci.
Rozpočet :

4 315 EUR

4 315,21 EUR

Finančné prostriedky boli poskytnuté Telovýchovnej jednote na zabezpečenie športovej činnosti.

4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Kapitola 4. 1. Odpadové hospodárstvo – 05 1 0
Na
kapitole
odpadové hospodárstvo
s likvidáciou a separovaním odpadu v obci.
Rozpočet :

sa

viedlo účtovanie

5 379 EUR

všetkých výdavkov spojených

6 369,74 EUR

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na vývoz odpadu.

5. KOMUNIKÁCIE
Kapitola 5. 1. Starostlivosť o obecné komunikácie – 04 5 1
Na kapitole Starostlivosť o obecné komunikácie sa viedlo účtovanie výdavkov na bežnú údržbu
miestnych komunikácií.
Rozpočet : 0 EUR

0 EUR

Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál.

Kapitola 5. 2. Oprava komunikácií – 04 5 1
Na kapitole Oprava komunikácií sa viedlo účtovanie výdavkov spojených s opravou komunikácie po
povodni v roku 2010.
Rozpočet : 1 385 EUR

861,28 EUR

Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál a všeobecné služby.

6. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Kapitola 6. 1. Verejný vodovod - 06 3 0
Na kapitole Verejný vodovod sa viedlo účtovanie výdavkov na prevádzku a údržbu vodovodu.
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Rozpočet :

6 913 EUR

Finančné prostriedky
všeobecných služieb.

5 337,09 EUR
boli

použité na financovanie

Rozpočet : 158 311 EUR

vodovodného materiálu, energiu,

163 764,51 EUR

Finančné prostriedky boli použité na kapitálové výdavky - výstavba vodojemu.

Kapitola 6. 2. Verejné osvetlenie - 06 4 0
Na kapitole verejné osvetlenie sa viedlo účtovanie výdavkov za verejné osvetlenie.
Rozpočet :

4 543 EUR

4 325,52 EUR

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie a opravu verejného osvetlenia.

Kapitola 6. 3. Ochrana pre požiarmi - 03 2 0
Na kapitole Ochrana pre požiarmi sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov na zabezpečenie
ochrany obce pred požiarmi.
Rozpočet : 5 013 EUR

4 909,47 EUR

Finančné prostriedky boli použité na úhradu všeobecného
striekačky, súťaže a generálnu opravu požiarnej striekačky .
Rozpočet : 1 000 EUR

materiálu, palív do požiarnej

1 000,00 EUR

Finančné prostriedky boli použité na kapitálové výdavky nákup AVIE pre požiarnikov v hodnote 2 000
€. Výdavky vo výške 1 000 € boli uhradené v roku 2010.

7. VZDELÁVANIE
Kapitola 7. 1. Základná škola – 09 1 2 1
Na kapitole základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov
základnej školy.
Rozpočet

:

42 552,00 EUR

Poukázané

:

42 189,00 EUR

Prenesené finančné prostriedky z roku 2010

:

1 872,83 EUR

Čerpanie

:

41 848,14 EUR

Čerpané

:

1 872,83 EUR
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Prenesené na rok 2012

:

340,83 EUR

Refundácia za vzdelávanie

:

661,27 EUR

Finančné prostriedky - prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, na dopravné boli
čerpané na financovanie mzdových nákladov, odmien pedagogických zamestnancov a
ostatných zamestnancov základnej školy, odvodov do poisťovní, cestovných náhrad, energií, ,
poštových,
telekomunikačných služieb,
všeobecného materiálu, kníh,
časopisov,
kníh, časopisov, rutinnej, štandardnej údržby budovy ZŠ, stravovanie, všeobecných služieb,
odmien na základe dohôd o vykonaní práce.

Kapitola 7. 2. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou – Materská škola
Na kapitole predškolská výchova s bežnou starostlivosťou sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov
materskej školy.
Rozpočet : 26 212 EUR

26 842,89 EUR

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov pedagogických a
ostatných
zamestnancov
materskej
školy, odvodov do poisťovní, poštových,
telekomunikačných služieb, interiérového vybavenia,
všeobecného materiálu,
rutinnej,
štandardnej údržby budovy materskej školy, elektrickej energie a plynu materskej
školy.
Rozpočet : 10 192 EUR

10 192,20 EUR

Finančné prostriedky boli použité na kapitálové výdavky – rekonštrukciu MŠ. Obec dostala dotáciu
z MF SR vo výške 9 000 EUR a 1 192,20 EUR bolo použitých z rezervného fondu.

Kapitola 7. 3. Školská jedáleň – 09 6 0 1
Na kapitole školské stravovanie v predškolskom zariadení sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov
zariadenia školského stravovania.
Rozpočet : 12 986 EUR

11 745,14 EUR

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov kuchárky a vedúcej v
zariadení
školského
stravovania, odvodov do poisťovní, energie a plyn, poštových
a telekomunikačných služieb, všeobecného materiálu
a
pracovných odevov , údržby
prevádzkových strojov a všeobecných služieb.
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5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

A. Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu:
Bežné príjmy

180 385,79 €

Bežné výdavky

179 234,74 €

p–v

+ 1 151,05 €

B. Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:
Kapitálové príjmy

325 720,97 €

Kapitálové výdavky

174 956,71 €

p–v

+ 150 764,26 €

C. Výsledok hospodárenia celkom :
A–B

+ 151 915,31 €

D. Finančné operácie:
Príjmy
Výdavky
p- v

60 744,43 €
212 318,91 €
- 151 574,48 €

Hospodárenie celkom :
D-C

340,83 €

Z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu bol uhradený schodok vo finančných operáciách. Vo
finančných operáciách je prevod z RF, zostatok prostriedkov z preneseného výkonu – ZŠ
a preklenovací úver na výstavbu vodojemu.
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 z tohto vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na prevádzku ZŠ vo výške 340,83 €, ktoré je možné
použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Obec mala hospodársky výsledok 0 preto povinnú tvorbu RF nebude tvoriť.
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6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2011

11 021,01

Prírastky - z prebytku hospodárenia

0

- ostatné prírastky

0

Úbytky spolu

10 836,48

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky

10 836,48

KZ k 31.12.2010

284,53

Rezervný fond bol použitý na kapitálové výdavky -

AVIA pre DHZ 1 000 EUR
rekonštrukcia MŠ 1 192,20 EUR
spoluúčasť na výstavbe vodojemu 5 453,10 EUR
splátka úveru 1 956,18 EUR
DPH na projektovú dokumentáciu 1 235 €

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

Suma v €

ZS k 1.1.2011

115,31

Prírastky - povinný prídel - 1,5
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2011

%

213,73
431,01
193,97
510,00
56,08
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7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. 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.
A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, REGOB, ....

Suma poskytnutých
prostriedkov

Suma použitých
prostriedkov

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

v roku 2011

v roku 2011

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-2-

-1-

-3-

-4-

-5-

Obvodný úrad

Evidencia obyvateľov

179,19

179,19

0

Obvodný úrad

Skladník CO

187,20

187,20

0

Krajský st. úrad

Spoločný stavebný úrad

504,99

504,99

0

Krajský st. úrad

Spoločný stavebný úrad cestná

28,22

28,22

0

KŠÚ

Školstvo bežné výdavky

41 337

41 007,67

329,33

KŠÚ

Školstvo výchovnovzdel.poukazy

700

700

0

KŠÚ

Školstvo – cestovné

152,00

140,50

11,50

ÚIPŠ Bratislava

Refundácia miezd ZŠ vzdelávanie

478,55

661,27

- 182,72

KŠÚ

Predškolská výchova

1 226,00

1 226,00

0

KÚ ŽP

Agenda živ. prostredia

61,91

61,91

0

Obvodný úrad

Sčítanie ODB

492,00

492,00

0
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MF SR

Dotácia na rekonštrukciu MŠ

9 000,00

9 000,00

0

B. Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN podmienkach poskytovania dotácií
podporu rozvoja športu mládeže )

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých

Účelové určenie dotácie : uviesť

prostriedkov

- bežné výdavky

v roku 2011 v €

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2011 v €

(na

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

-2-

-3-

-4-

4 315,21

4 315,21

0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o podmienkach
poskytovania dotácií.
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8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €

AKTÍVA
Názov

ZS k

prírastky

úbytky

Oprávky

1.1.2011

KZ k
31.12.2011

999 863

551 143

417 541

228 428

905 037

3 373

0

0

1 050

2 323

013

1 050

0

0

1 050

0

041

2 323

0

0

0

2 323

874 536

551 143

417 541

227 378

780 760

021

372 494

415 542

43 940

0

187 260

556 836

022

5 557

0

0

0

5 557

0

023

18 884

2 000

0

0

18 884

2 000

028

15 677

0

0

0

15 677

0

029

0

0

0

0

0

0

031

10 683

0

0

0

0

10 683

032

0

0

0

0

0

0

042

451 241

133 601

373 601

0

211 241

121 954

0

0

0

121 954

Neobežný majetok spolu

z toho :
Dlhodobý

nehmotný

majetok

Dlhodobý hm. majetok

0

Z toho :

Dlhodobý

finančný

majetok

18

Obežný majetok spolu

18 837

810 581

821 935

7 483

266

4 186

4 214

238

1 896

27 383

26 905

2 374

311

682

5 628

5 247

1 063

315

0

4 497

4 489

8

318

999

10 711

10 805

905

319

49

5 499

5 499

49

378

166

1 048

865

349

16 675

779 012

790 816

4 871

z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Z toho :

Finančný majetok
Poskytnuté

návr.

fin.

0

0

návr.

fin.

0

0

výpomoci dlh.
Poskytnuté

výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

SPOLU

1 016

754

1 016

1 019 716

1 362 478

1 240 492

754
228 428

913 274
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

389 270

376 950

Fondy účtovnej jednotky

384 673

387 059

Výsledok hospodárenia

4 597

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :

Záväzky

-10 109

257 516

55 781

3 364

2 842

115

56

Krátkodobé záväzky

56 418

19 207

Bankové úvery a ostatné prij. výd.

197 619

33 335

Prechodné účty pasív

331 374

480 543

SPOLU

978 160

913 274

z toho : rezervy krátkodobé
Dlhodobé záväzky

Postup odpisovania :
V roku 2011 sme používali rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa zákona
o účtovníctve. Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.

20

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec v roku 2011 prijala návratné zdroje financovania vo výške 33 335 € na zabezpečenie
prefinancovania spoločného programu SR a EÚ na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a PPA
na projekt: Vodovod, kanalizácia a ČOV v obci Pušovce.
Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa tieto
záväzky nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce.
Do sumy celkového dlhu uvedenú čiastku návratných zdrojov financovania podľa odseku 6 písm.
a obec nezapočitáva, nakoľko jej návratnosť je zabezpečená z iných zdrojov.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec Pušovce neposkytla voči 3. osobám žiadne záruky.

V Pušovciach dňa 26.1.2012

Vladimír Marcin
starosta obce

Vyvesené dňa: 27.1.2012
Zvesené dňa : ......................
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Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Vypracovala : Šingľárová

Vladimír Marcin – starosta obce

Schválené OZ dňa 23.2.2012
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