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Záverečný účet Obce Pušovce za rok 2012.

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec
v roku 2012 zostavila rozpočet obce na roky 2012 - 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 2012 bol
schválený obecným zastupiteľstvom obce Pušovce dňa 13.12.2011 uznesením č. 9/2011. Rozpočet
obce na roky 2011 – 2013 sa vzal na vedomie dňa 13.12.2011 uznesením č. 9/2011 obecným
zastupiteľstvom obce Pušovce. V roku 2012 sa prvýkrát hospodárenie vykazuje nezaokrúhlene teda
na centy.
Rozpočet obce na roky 2012 bol zmenený trikrát:
- prvá zmena rozpočtu obce na rok 2012 bola dňa 16.7.2012 podľa uznesenia obecného
zastupiteľstva v Pušovciach č. 7/2011 z 8.10.2011
- druhá zmena rozpočtu obce na rok 2012 bola dňa 16.10.2012 podľa uznesenia obecného
zastupiteľstva v Pušovciach č. 7/2011 z 8.10.2011
tretia zmena rozpočtu obce na rok 2012 bola schválená dňa 15.1.2013 uznesením obecného
zastupiteľstva v Pušovciach č. 14/2013
Po zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2012
Rozpočet obce v eurách :

Príjmy celkom

339 417,08

Výdavky celkom

338 902,88

Hospodárenie obce - zisk

514,20

2. Rozbor plnenia bežných príjmov za rok 2012 v eurách

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

181 130

180 807,26

99,82%

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

113 302

113 099,05

99,82 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 107 346 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 107 345,51 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5 346 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5 185,30 €, čo je 96,99 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 627,74 €, dane zo stavieb boli vo výške 1 521,34 €,
daň z bytov vo výške 36,22 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo
výške 13,20 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 530 € bol skutočný príjem 496,24 €, čo predstavuje 93,63%. K 31.12.2012 obec
neeviduje pohľadávky na dani za psa. Výpadok na tejto dani bol z dôvodu nižšieho počtu psov v roku
2012.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Rozpočet bol 80 €, skutočnosť 72 €. čo predstavuje 90 %.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 4 588 €. Plnenie k 31.12.2012 bolo vo výške 4 389,68 €, čo
predstavuje plnenie 95,68%. Obec eviduje za rok 2012 nedoplatok vo výške 50 € .

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012 v €

Skutočnosť k 31.12.2012 v €

% plnenia

13 690

13 765,87

100,55

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 087,48 €, príjem za odber vody
5 899,26 €, za porušenie predpisov 13 €, za prenájom hrobov 118,50 €, za služby nákladným autom
4 967 €.
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 1 152,43 €, poplatok za služby v školskej jedálni k 31.12.2012
je vo výške 256,04 €, poplatok za pobyt detí v materskej škole je vo výške 255,66 €, iné príjmy vo
výške 16,50 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2012 v €

Skutočnosť k 31.12.2012 v €

% plnenia

240

240,43

100,18

Ide o príjmy - úroky z účtov vo výške 1,96 €, vratky minulých rokov 19,47 €, príjem z recyklačného
fondu 219 €.

Obec prijala nasledovné granty a transfery vo výške :

P.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

1.

Obvodný úrad Prešov

2.

Krajský školský úrad

3.

Krajský školský úrad

713,00 Školstvo výchovno vzdel.poukazy

4.

Krajský školský úrad

355,00 Dopravné pre žiakov

5.

Krajský školský úrad

6.

Obvodný úrad Prešov

187,20 Na skladníka CO

7.

ÚIPŠ Bratislava

187,02 Refundácia mzdových nákladov ZŠ

8.

Obvodný úrad Prešov

999,83 Voľby do NR SR

9.

VÚC

494,98 Dotácia na športové hry obce

10.

Slovenský tenisový zväz

528,00 Dotácia na tenis do skôl

Spolu

178,20 Evidencia obyvateľstva
44 619,00 Školstvo - bežné výdavky

1 050,00 MŠ na výchovnovzdelávací proces

49 312,23

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2012 v €

Skutočnosť k 31.12.2012 v €

% plnenia

152 060

152 059,99

100,00

Obec dostala dotáciu na dokončenie výstavby vodojemu.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012 v €

Skutočnosť k 31.12.2012 v €

% plnenia

6 209

6 549,83

105,49

Vo finančných operáciách sú v rozpočte:
- nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ z roku 2011 , plnenie je vo výške 340,83 € na montáž
štablónu na budove ZŠ a kancelárske potreby a 11,50 € dopravné žiakom ZŠ
- 209 € prevod finančných prostriedkov z RF
- 6000 pôžička na výstavbu vodojemu

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v eurách

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

175 762

175 260,38

% plnenia
99,71%

1) Bežné výdavky :
v tom :
Funkčná klasifikácia

v eurách
Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy

56 028

56 003,18

99,95

Ostatné výdavky verejnej správy

1 007

1 007,33

100,03

Ostatná finančná správa

395

394,51

99,88

Ochrana pred požiarmi

865

856,07

98,96

Cestná doprava

197

124,59

63,24

6 503

6 501,88

99,98

Nakladanie s odpadmi

Zásobovanie vodou

12 639

12 639,14

100,00

Verejné osvetlenie

4 044

4 044,03

100,00

Rekreačné a športové služby TJ

4 000

4 000

100,00

Cintorín

80

84,84

106,05

Ostatné kultúrne služby

3 364

3 294,09

97,92

Vzdelávanie - predškolská výchova

26 281

26 199,43

99,69

Vzdelávanie - základné vzdelanie

46 402

46 228,63

99,63

Vzdelávanie - školské stravovanie

13 297

13 223,11

99,44

Spolu

171 032

175 546

102,63

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Na mzdy, platy a ostatné vyrovnania bolo vyčerpaných 27 600,87 €.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa boli čerpané vo výške 9 936,29 €.
c) Tovary a služby
Z výdavkov vo výške 63 254,62 € bolo na cestovné náhrady vyčerpané 1006,67 €, energie 24 828,28
€, materiál 17 582,54 €, , rutinná a štandardná údržba 3 812,96 €, všeobecné služby 16 024,17 €.
d) Bežné transfery
Finančné prostriedky vo výške 24 556,06 € 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.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
obec nemá žiadne úvery

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012 v €
130 308

Skutočnosť na rok 2012 v €
130 307,50

% plnenia
99,99

Obec použila finančné prostriedky vo výške 129 307,50 € na výstavbu vodojemu a 1 000 €
služby pri verejnom obstarávaní.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

33 329

33 335

100,02

Obec dostala zo ŠR 28 909,99 € na splatenie DPH z roku 2011, na splátku úveru z roku 2011
z bežných výdavkov obec použila 4 216,01 € a z rezervného fondu 209 €.

4. Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2012 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 :
50 658 EUR
50 835,90 EUR
Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov,
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.
Rozpočet :

1 000 EUR

1 000 EUR

Finančné prostriedky boli použité na kapitálové výdavky začatie výstavby chodníka .
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 Mikroregion Haľagoš, ZMOS, RVC a MAS ŠAFRAN.
Rozpočet :

522 EUR

521,80 EUR

Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky na 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 :

81 EUR

80,86 EUR

Finančné prostriedky boli použité na propagáciu obce na www.obceinfo.sk
Kapitola 1. 4. Doprava - 01 1 1 6 - Všeobecné verejné služby
Na kapitole Doprava sa účtovali náklady na prevádzku nákladného motorového vozidla.
Rozpočet :

5 722 EUR

5 618,68 EUR

Finančné prostriedky boli použité na materiál, motorovú naftu, poistné, cestnú daň a dohodu
mimo pracovný pomer.

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 :
Finančné

80 EUR

84,84 EUR

prostriedky boli použité na financovanie benzínu do kosačiek.

Kapitola 2.2 Obecný rozhlas - 01116
Na kapitole Obecný rozhlas boli plánované finančné prostriedky na opravu rozhlasu.
Rozpočet :

100 EUR

0 EUR

V roku 2012 obecný rozhlas fungoval bez poruchy a nepotreboval opravu.
Kapitola 2.3 Knižnica – 08 2 0 5

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

0 EUR

0 EUR

Obecnú knižnicu nenavštívil ani jeden občan, preto obec finančné prostriedky na túto kapitolu
nerozpočtuje.
Kapitola 2. 4. Tradičné kultúrno - športové podujatia – 08 2 0 9
Na kapitole Tradičné kultúrno - športové podujatia sa účtovali výdavky na zabezpečenie
udržania spoločensko – kultúrnych tradícii obce.
Rozpočet :

1 390 EUR

1 389,09 EUR

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie posedenia Deň matiek, Mesiac úcty k starším
a Mikulášskeho posedenia pre deti. Obec zabezpečila športový deň pre všetkých občanov, na ktorý
dostala dotáciu z prešovského samosprávneho kraja.
Kapitola 2. 5. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami – 0160
Na kapitole Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami sa účtovali výdavky na voľby do NR SR.
Rozpočet :

1 007 EUR

1 007,33 EUR

Finančné prostriedky boli vynaložené na materiál, energie, cestovné a dopravné, odmeny,
reprezentačné.

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 :

1 974 EUR

Finančné prostriedky
interiérové vybavenie.

1 905 EUR
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 :

4 000 EUR

4 000 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 sa viedlo účtovanie všetkých výdavkov spojených
s likvidáciou a separovaním odpadu v obci.
Rozpočet :

6 503 EUR

6 501,88 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 :

197 EUR

124,59 EUR

Finančné prostriedky boli použité na posypový materiál v rámci zimnej údržby.
Kapitola 5. 2. Oprava komunikácií – 04 5 1
Na kapitole Oprava komunikácií obec plánuje finančné prostriedky na opravu miestnych
komunikácií.

Rozpočet :

0 EUR

0 EUR

V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov obec neplánovala žiadne financie na opravu MK.
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.
Rozpočet :

12 639 EUR

Finančné prostriedky
všeobecných služieb.
Rozpočet :

12 639,14 EUR

boli použité na financovanie vodovodného materiálu, energiu,

129 308 EUR

129 307,50 EUR

Finančné prostriedky boli použité na kapitálové výdavky: dokončenie výstavby vodojemu.
Kapitola 6. 2. Verejné osvetlenie - 06 4 0
Na kapitole verejné osvetlenie sa viedlo účtovanie výdavkov za verejné osvetlenie.
Rozpočet :
Finančné
osvetlenia .

4 044 EUR
prostriedky boli použité

4 044,03 EUR
na

úhradu

elektrickej energie a údržbu verejného

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 :

865 EUR

856,07 EUR

Finančné prostriedky boli použité na úhradu všeobecného materiálu, členských známok,
poistné za AVIU a súťaže.
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
:
46 402,00 EUR
Poukázané
:
45 687,00 EUR
Prenesené finančné prostriedky z roku 2011
:
340,83 EUR
Čerpanie
:
45 887,80 EUR
Čerpané
:
340,83 EUR
Prenesené na rok 2013
:
514,20 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,
všeobecného materiálu, kníh, časopisov, rutinnej,
štandardnej údržby budovy ZŠ,
stravovanie, všeobecných služieb, poistného, odmien na základe dohôd o vykonaní práce.
Základná škola sa zapojila do projektu Tenis do škôl a dostala 528 € od Slovenského tenisového zväzu
a z refundácie miezd z UIPŠ z roku 2011 dostala 187,02 €.

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 :

26 281 EUR

26 199,43 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.
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 :

13 297 EUR

13 223,11 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.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
A. Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu:
Bežné príjmy

180 807,26 €

Bežné výdavky

175 260,38 €

p–v

+ 5 546,88 €

B. Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:
Kapitálové príjmy

152 059,99 €

Kapitálové výdavky

130 307,50 €

p–v

+ 21 052,51 €

C. Výsledok hospodárenia celkom :
A–B

+ 27 299,37 €

D. Finančné operácie:
Príjmy
Výdavky
p- v

6 549,83 €
33 335,00 €
- 26,785,17 €

Hospodárenie celkom :
D-C

514,20 €

Vo finančných operáciách je prevod z RF, zostatok prostriedkov z preneseného výkonu – ZŠ a pôžička
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 vysporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na prevádzku ZŠ vo výške 514,20 €
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.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012

284,53

Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky

209,00

KZ k 31.12.2012

75,53

Rezervný fond bude použitý na kapitálové výdavky.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012
Prírastky - povinný prídel - 1,5
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2012

56,08
%

761,39
0
190,74
534,30
92,43

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, matrika, ....

Suma
poskytnutých

Suma
použitých
prostriedkov

- bežné výdavky

prostriedkov

- kapitálové výdavky

v roku 2012

-2-

-3-

-4-

-5-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

v roku 2012
-1Obvodný úrad

Evidencia obyvateľov

178,20

178,20

0

Obvodný úrad

Skladník CO

187,20

187,20

0

KŠÚ

Školstvo bežné výdavky

44 619

44 113,80

505,20

KŠÚ

Školstvo výchovnovzdel.poukazy

713,00

713,00

0

KŠÚ

Školstvo – cestovné

355,00

346,00

9

ÚIPŠ Bratislava

Refundácia miezd ZŠ vzdelávanie

187,02

187,02

0

KŠÚ

Predškolská výchova

1 050,00

1 050,00

0

Obv. úrad

Voľby NR SR, samosprávy,

999,83

999,83

0

VÚC

Dotácia na športové hry obce

494,98

494,98

0

Slov. tenis. zväz

Dotácia na tenis do škôl

528,00

528,00

0

Obv. úrad

Voľby NR SR, samosprávy,

999,83

999,83

0

B. Obec v roku 2012 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 2012 v €

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2012 v €

(na

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

-2-

-3-

-4-

4 000,00

4 000,00

0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o podmienkach
poskytovania dotácií.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

prírastky

úbytky

oprávky

KZ k
31.12.2012

Neobežný

majetok 1 133 464,90

134 284,22

1 462,65

259 920,03

1 006 366,44

3 373,53

0

0

1 049,96

2 323,57

013

1 049,96

0

0

1 049,96

0

041

2 323,57

0

0

0

2 323,57

spolu

z toho :
Dlhodobý nehmotný
majetok

Dlhodobý

hmotný 1 008 136,91

134 284,22

1 462,65

258 870,07

882 088,41

majetok
Z toho :
021

744 095,89

0

0

219 659,84

524 436,05

022

5 556,51

0

0

5 556,51

0

023

20 883,99

0

0

19 182,99

1 701,00

028

15 676,66

256,72

1 462,65

14 470,73

0

029

0

0

0

0

0

031

10 683,13

0

0

0

10 683,13

032

0

0

0

0

0

042

211 240,73

134 027,50

0

345 268,23

finančný

121 954,46

0

0

0

121 954,46

majetok

7 248,30

449 525,77

447 481,26

0

9 292,81

237,69

4 210,90

4 208,97

0

239,62

0

0

0

0

0

2 373,10

29 495,15

27 649,48

0

4 218,77

311

1 062,75

4 967,00

4 782,80

0

1 246,95

315

7,65

4 456,62

4 464,27

0

0

318

905,10

12 309,50

12 434,05

0

780,55

319

48,91

5 717,83

5 753,54

0

13,20

0

0,01

Dlhodobý
majetok

Obežný
spolu
z toho :
Zásoby

Zúčtovanie z VÚC
Pohľadávky
Z toho :

341

0,01

378

348,69

2 044,19

214,82

0

2 178,06

4 637,51

415 819,72

415 622,81

0

4 834,42

204,10

27 660,65

27 549,80

0

314,95

4 433,41

388 159,07

388 073,01

0

4 519,47

754,00

1 027,24

754,00

0

1 027,24

1 141 467,20

584 837,23

449 697,91

259 920,03

1 016 686,49

Finančný majetok
Pokladnica
Bankové účty
Náklady budúcich
období
SPOLU

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie

376 949,88

383 912,77

Výsledok hospodárenia

376 949,88

383 912,77

Nevysporiadaný výsledok minulých
rokov

387 058,84

376 949,88

Výsledok hospodárenia

- 10 108,96

6 962,89

Záväzky

55 781,21

25 087,84

2 841,99

3 040,90

340,83

382,84

56,08

92,43

Krátkodobé záväzky

19 207,31

15 571,67

Dodávatelia

7 267,55

5 178,36

158,15

135,14

z toho :
Rezervy krátkodobé
Ostatné zúčtovanie rozpočtu
Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu

Prijaté preddavky

Iné záväzky

922,20

1 167,58

Zamestnanci

6 095,30

4 986,81

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho
a zdravotného poistenia

4 045,27

3 185,69

718,84

418,09

0

500,00

33 335

6 000,00

Výnosy budúcich období

480 543,40

607 685,88

SPOLU

913 274,49

1 016 686,49

Ostatné priame dane
Ostatné dane a poplatky
Bankové úvery a ostatné prij. výd.

Postup odpisovania :
V roku 2012 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.

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec v roku 2012 prijala návratné zdroje financovania vo výške 6 000 € na zabezpečenie
financovania dokončenia výstavby vodojemu Pušovce.
Obec dodržala § 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
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. b)
obec
nezapočitáva
sumu
ich
jednorazového
predčasného
splatenia.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec Pušovce neposkytla voči 3. osobám žiadne záruky.

V Pušovciach dňa 4.2.2013

Vladimír Marcin
starosta obce

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez
výhrad.

Vypracovala : Šingľárová

Schválené OZ dňa .....................

Vladimír Marcin – starosta obce

