Informácia o záverečnom účte Obce Lovčica-Trubín
za rok 2012
Záverečný účet Obce Lovčica-Trubín obsahuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
Bilanciu aktív a pasív
Rekapitulácia

Návrh Záverečného účtu za rok 2012 je zverejnený v obci obvyklým spôsobom dňa :
28.5.2013
Záverečný účet za rok 2012 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lovčici-Trubíne dňa:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
Základným nástrojom pre finančné hospodárenie obce Lovčica-Trubín je rozpočet obce na
rok 2012. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 Zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet v EUR
Bežné príjmy

394850

Bežné výdavky

366350

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výdavkové finanč.operácie
Príjmové finančné operácie

0
57100
5000
48600

2. Rozbor príjmov za rok 2012 v EUR

Rozpočet na rok 2012:

Skutočnosť k 31.12.2012:

443450

475372

Plnenie v %:
107,1 %

1/ Bežné príjmy
Rozpočet na r.2012:
394850

Skutočnosť r. 2012:
450489,41

Plnenie v %
114,09 %

Výnos dane z príjmov
z predpokladanej finančnej čiastky 243790 EUR boli k 31.12.2012 poukázané finančné
prostriedky zo ŠR vo výške 263846,04 EUR čo predstavuje plnenie na 108,2 %
Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 37210 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 37447,80 EUR čo
je 100,6 % plnenie. Príjmy
daň zo stavieb – 11094,- EUR
daň z pozemkov – 26098,60 EUR
daň z bytov 255,20 EUR
.K 31.12.2012 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti.
Daň za psa
z rozpočtovaných 1200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 1290,69 EUR čo predstavuje
107,5 % plnenie.
K 31.12.2012 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 364 EUR čo
predstavuje plnenie 60,6 %.
Poplatok za komunálny odpad
Z rozpočtovaných 20000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 21388,55 EUR čo
predstavuje plnenie 106,9 %. Obec k 31.12.2012 neeviduje pohľadávky na poplatkoch za
komunálny odpad .
Administratívne a iné poplatky
Administratívne a iné poplatky, predaj služieb – rozpočtované 21150 EUR skutočný príjem
k 31.12.2011 bol 36246,41 EUR čo predstavuje plnenie 171,3 %. Poplatky tvoria z väčšej
časti príjmy z nájmov – 9438,95 EUR poplatky za predaj tovarov a služieb – 6046,01 EUR,
správne poplatky – 693,32 EUR príspevky rodičov MŠ, ŠKD – 2344,52 EUR, úroky
z vkladov – 94,56 EUR , výber stravného v ŠJ 17381,74 EUR, iné poplatky – 247,31 EUR.

Obec prijala nasledovné dotácie zo ŠR:

Dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 89905,92 EUR a to:
Krajský školský úrad
87076,- EUR normat. a nenormat.prostr.na ZŠ,MŠ
Obv.úrad Žiar nad Hr.
1383,19 EUR dotácia voľby
Úrad práce soc.vecí a rod.
680,72 EUR dotácia stravné, šk.potreby,
KÚŽP B.Bystrica
168,54 EUR
na prenesený výkon št.správy ŽP
Ministerstvo vnútra SR
514,47 EUR
prenesený výkon št.správy registr.obyvateľ.
KÚ pre cestnú dopravu a PK
83,- EUR
prenesený výkon št.správy
Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2/Príjmové finančné operácie
Rozpočet na r. 2012:
48600

Skutočnosť r. 2012:
20047,59

Plnenie v % :
41,2 %

Skutočnosť r. 2012:

Plnenie v % :

Príjmy kapitálového rozpočtu
Rozpočet na r. 2012:
0

4835,-

0

V roku 2012 boli rozpočtované finančné operácie vo výške 48600 EUR na kapitálové
výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 50785,61 EUR boli financované z príjmov bežného
rozpočtu ,vo výške 4835,- EUR z príjmov kapitálového rozpočtu a výdavky vo výške
20047,59 EUR príjmovými finančnými operáciami.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v EUR
Rozpočet r. 2012:
428450

Skutočnosť r.2012:
475372

Plnenie v % :
110,9 %

1/ Bežné výdavky
Rozpočet r.2012:
366350

Skutočnosť r. 2012:
396722,21

Plnenie v % :
108,2 %

2/ Kapitálové výdavky
Rozpočet r. 2012:
57100

Skutočnosť r. 2012:
75668,20

Plnenie v %
132,5 %

3/ Výdavkové operácie
Rozpočet r. 2012:

Skutočnosť r. 2012:

5000

2981,59

Plnenie v %
59,6 %

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR
Dlhodobý nehmotný majetok
Obstarávacia cena

stav k 1.1.2012
1701,60

oprávky
1701,60

stav k 31.12.2012
0

Dlhodobý hmotný majetok

Obstarávacia cena

stav k 1.1.2012
1557107,79

oprávky
812656,72

stav k 31.12.2012
744451,07

Pozemky – účet 031 v EUR
stav k 1.1.2012
obstarávacia cena

3021,72

prírastok

úbytok

5727,45

5414,95

Obstaranie dlhodobého majetku v EUR - 042
stav k 1.1.2012
prírastok
205299,81

80925,21

Nezaradený dlhodobý hmotný majetok :

úbytok

8382,45

stav k 31.12.2012
3334,22

stav k 31.12.2012
277842,57

72689,32 EUR - budova pri OcÚ
33013,05 EUR - chodník Trubín

162917,66 EUR - ulica pod OcÚ
8346,- EUR – vrt studne
376,54 EUR – prístup.komunikácia
500,- EUR – zberný dvor
a/ obežný majetok v EUR
112 - Materiál
318 – Pohľad.z nedaňových príjmov
063 - Ostatný dlhodobý fin.majetok

200,62
3972,39
280194,-

tovar v šk.jedálni
nájomné
(akcie Slov.vodár. spoločnosti)

b/ finančný majetok:

211 – pokladnica
221 – základný bežný účet
z toho:

936,81
116676,96

2211 bežný účet
221 3 účet soc.fondu
221 4 účet sociálnej výpomoci
221 6 školský účet
221 7 účet škol.jedálne

113808,13
116,93
21,09
0,79
2730,02

c/ časové rozlíšenie

381 – Náklady budúcich období
1038,36 EUR ( predplatné, poistné,poplatky, služby )
384 – Výnosy budúcich období 37016,48 EUR (odpisovaný majetok nakúpený z cudzích
zdrojov)
d/ záväzky
323 –rezervy
321 – dodávatelia
379- ost.záväzky
331 – zamestnanci
336 – zúčt.s org.poist.soc.zdr.
342 – ost.priame dane
472 – záväzky zo SF
474 – záväzky z nájmu

7711,89
3271,18
302,30
12183,68
7025,53
489,24
140,82
3028,91

5. Rekapitulácia
Rekapitulácia rozpočtu Obce Lovčica – Trubín za rok 2012 v EUR
Rozpočet 2012:
Sumár príjmov
443450
v tom: Bežné príjmy
394850
Kapitálové príjmy
0
Príjmové operácie
48600
Sumár výdavkov:
428450
v tom: Bežné výdavky
366350
Kapit.výdavky
57100
Výdavkové operácie
5000
Rozdiel:

Plnenie r. 2012:
475372
450489,41
4835
20047,59

475372
396722,21
75668,20
2981,59

15000

Plnenie v %
107,1%
114,0 %
0
41,2 %

110,9 %
108,2 %
132,5 %
59,6 %

0

Hospodárenie obce Lovčica-Trubín za rok 2012 bolo vyrovnané. Podľa Zákona č.583/2004
Z.z. § 15 o peňažných fondoch obec má povinnosť tvoriť rezervný fond. Tento sa tvorí vo
výške najmenej 10% z prebytku rozpočtu , alebo podľa schválenia Obecného zastupiteľstva.
Nakoľko z hospodárenia obce nevznikol žiadny prebytok, rezervný fond sa netvorí.
Keďže podľa § 16 cit. Zákona má obec povinnosť po skončení rozpočtového roka dať si
overiť účtovnú závierku audítorom, audit v našej obci bude vykonaný p. ing. Pohánkovou
Annou. Súvahu , Výkaz ziskov a strát, Poznámky a Výkaz o plnení rozpočtu ako aj všetky
účtovné doklady boli predložené audítorke ku kontrole. Správa o vykonaní auditu bude
predložená na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva OcÚ ihneď po obdržaní.
Podľa § 16 Z. č. 583/2004 o prerokovaní záverečného účtu obce obecné zastupiteľstvo:
-

schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad, alebo
schvaľuje celoročné hospodárenie s výhradami

Vypracovala: Vrtíková
Máj 2013

