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Záverečný účet Obce Kľačno 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 prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2010 uznesením číslo
9/2010, bod B č. 2.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 26. 8. 2011 uznesením č. 7/2011, bod B č. 2
- druhá zmena schválená dňa 9. 12. 2011 uznesením č. 9/2011, bod B č. 3
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

280 667

Rozpočet
po zmenách
397 107

250 667
30 000
0
0
251 017

390 934
5 173
1 000
0
396 107

250 617
400
0
0

382 205
13 902
0
0

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právn. subjektivit
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právn. subjekt.
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
397 107

Skutočnosť k 31.12.2011
396 110

% plnenia
99,75

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
241 789
241 790
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

% plnenia
100
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Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 193585€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12. 2011
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 193.584,65 €, čo predstavuje plnenie na 100%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 28.054,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 28.054,60 €, čo je 100 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18.748,16€, dane zo stavieb boli v sume 9.239,27€
a dane z bytov boli v sume 67,17€.
c) Daň za psa 737,51 €
d) Daň za nevýherné hracie prístroje 133,- €
e) Daň za ubytovanie 2.260,36 €
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 17.019,62 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
31 588
30 589
96,83
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z prenájmov rozpočtovaných 14.297€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 14.296,79, čo je
100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.677,03€, hrobové miesta v sume 595,-€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12.024,76€.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Správne poplatky: Z rozpočtovaných 6633,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 6.633,-€,
čo je 100 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku
výherných prístrojov, ktoré sú v sume 6.257,50€. Pokuty:10,-skutočnosť 10,-€
Poplatky: Rozpočtovaný príjem za cintorín, OpSl, separ.zber, pohľadnice, vyhlasovanie, kopírovanie, popolnice, inventár, 8998,-€, skutočný príjem 7.998,89€, plnenie 88,8 %. Poplatky
MŠ rozpočtovaný príjem 1424,-€, skutočnosť 1.424,36 €, plnenie 100 %.
Úroky – rozpočtovaný príjem 226,-€, skutočnosť 226,53 €, plnenie 100 %.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
1 825
1 825
100
Ostatné príjmy sú – rozpočtovaná výška refundácie odmeny skladníka CO bola vo výške 107,-€
skutočnosť 106,80 €, čo je 99,81% a refakturované energie boli rozpočtované vo výške 1718,-€,
skutočnosť bola 1718,17 € čo je 100 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Min.vnútra –obvodný úrad
366,30 Evidencia obyvateľov
2.
Krajský úrad život.prostr.
126,57 Životné prostredie
3.
Krajský stavebný úrad
1 032,30 Spoločný stavebný úrad
4.
Krajský školský úrad
1 795,00 MŠ-predškola
5.
Obvodný úrad Prievidza
1 125,00 Sčítanie obyvateľov
6.
ÚPSVaR Prievidza
67,00 Stravné pre deti v HN
7.
ÚPSVaR Prievidza
352,12 PND-záškolák
8.
ÚPSVaR Prievidza
16,60 Školské potreby pre deti v HN
9.
Obvodný úrad Trenčín
36,44 Vojnové hroby
10.
Úrad vlády SR
92 700,00 Revitalizácia krajiny–protipovodň.
11.
ÚPSVaR Prievidza
1 056,57 §52 – služba zamestnanosti
12.
ÚPSVaR Prievidza
17 059,26 §50j – zamestnanosť-protipovodň.
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
30 000

Skutočnosť k 31.12.2011
5 173

% plnenia
17,24

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 30.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 5.172,81 €, čo je 17 %
plnenie. Ide o príjem za predaj šiestich pozemkov.
V roku 2011 obec nezískala žiadne kapitálové granty a transfery
P.č.
Poskytovateľ dotácie
Suma v €
Investičná akcia
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
1 000

% plnenia
100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2011, bod B č. 2 zo dňa 24.8.2011 bolo schválené
použitie časti ostatného fondu v sume 15.000,-€. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1.000,- €.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nemáme žiadnu RO

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
396 107

Skutočnosť k 31.12.2011
394 629

% plnenia
99,63

Skutočnosť k 31.12.2011
380 792

% plnenia
99,63

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
382 205

Plnenie podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
01 Výdavky verejnej správy
02 Obrana /CO/
03 Verej. poriadok a bezpečn./PO/
04 Ekonomická oblasť
05 Ochrana životného prostredia
06 Bývanie a občianska vybavenos
07 Zdravotníctvo
08 Rekreácia, kultúra a náboženst
09 Vzdelávanie – predškol. výchov
10 Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
110 502
379
284
3 493
29 895
126 987
10
32 564
59 813
18 278
382 205

Skutočnosť
108 402
387
283
3 491
29 906
126 428
11
32 502
61 965
17 417
380 792

% plnenia
98,1
102,06
99,84
99,94
100,03
99,55
108,6
99,81
103,59
95,28
99,63
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Plnenie podľa ekonomickej klasifikácie /položky/:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 113.148,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 114.626,28-€, čo je
101,3% čerpanie.Patria sem mzdové prostriedky starostu, kontrolóra, pracovníkov OcÚ, MŠ,
opatrovateľky, časť miezd pracovníkov protipovodňových opatrení.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 41.390,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 42.324,66 €, čo je
102,25% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľ
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 203.339,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 200.660,13 €, čo je
98,68 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu aj s cudzími
zdrojmi, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z poskytnutých rozpočtovaných transferov vo výške 24.328,-€ bolo skutočné čerpanie v sume
23.180,57 € čo predstavuje 95,28 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec nemá úver, pôžičku ani návratné finančné výpomoci.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
13 902

Skutočnosť k 31.12.2011
13 838

v tom :
Funkčná klasifikácia
01 Výdavky verejnej správy
02 Obrana /CO/
03 Verej. poriadok a bezpečn./PO/
04 Ekonomická oblasť
05 Ochrana životného prostredia
06 Bývanie a občianska vybavenosť
07 Zdravotníctvo
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
09 Vzdelávanie – predškol. výchova
10 Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
311
0
0
0
3 000
5 211
0
5 380
0
0
13 902

% plnenia
99,53

Skutočnosť
311
0
0
0
2 941
5 211
0
5 375
0
0
13 838

% plnenia
100

98,04
100
99,89

99,53

a) 01 Výdavky verejnej správy
Ide o dokúpenie zariadenia - nábytku pre obecný úrad v sume 311,-€.
b) 05 Ochrana životného prostredia – parčík SNP
Ide o dokončenie akcie „Parčík SNP“ dobudovanie osvetlenia a autobusovej čakárne
v sume 2 941,-€.
c) 06 Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o rekonštrukciu bývalej zasadačky na knižnicu v sume 5211€.
d) 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Ide o nasledovné investičné akcie: nákup kosačky pre TJ v sume 2.396,-€
a nákup elektrického sporáka s pekáčmi do DK v sume 2.978,60 €.
6

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
15 000
1000

% plnenia
6,66

Z rozpočtovaných 15 000,-€ sa na financovanie kapitálových výdavkov skutočne z ostatného
fondu obce čerpalo k 31.12.2011 v sume 1 000 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: nemáme RO

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Rozpočet po
zmenách 2011
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
Hospodárenie obce za rok 2011

Skutočnosť
k 31.12.2011
v celých €

397 107

396 110

390 934
5 173
1 000
0
396 107

389 937
5 173
1 000
0
394 629

382 205
13 902

380 792
13 837

0
1 000

0
1 481

Prebytok rozpočtu v sume 1 481,- € 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 307,- € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu celú čiastku
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 :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 307,- €, a to na Program revitalizácie
krajiny – protipovodňové opatrenia, ktoré sa vrátili do ŠR v nasledujúcom roku.
Na základe uvedených skutočností navrhujem skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011 vo
výške 1 174,- €.

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.
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Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2011

33 760

Prírastky - z prebytku hospodárenia

1 104

- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie rezervného fondu :

0

- uznesenie č.

zo dňa ......... nákup budovy

- uznesenie č.

zo dňa ......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2011

34 864

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

Suma v €

ZS k 1.1.2011

77,79

Prírastky - povinný a ďalší prídel - 1,25 %

972,54

- ostatné prírastky

0

Úbytky - závodné stravovanie

381,26

- regeneráciu PS

573,98

- dopravné

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2011

95,09

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

1 117 172

1 092 662

994 614

970 398
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0

Dlhodobý hmotný majetok

788 155

763 950

Dlhodobý finančný majetok

206 448

206 448

Obežný majetok spolu

120 424

121 094

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

29 451

29 118

Finančné účty

90 973

91 976

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2 134

1 170

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

1 117 172

1 092 662

992 634

980 027

4 895

4 895

0

0

987 739

975 132

189

1 203

Rezervy

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

307

Dlhodobé záväzky

79

95

Krátkodobé záväzky

110

801

0

0

124 349

111 432

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec k 31.12.2011 eviduje záväzky:
- voči bankám
0 €
- voči dodávateľom
4,- €
- voči štátnemu rozpočtu
307,- €
- voči zamestnancom
0 €
Obec neuzatvorila v roku 2011 lízingovú zmluvu.
Obec neuzatvorila v roku 2011 zmluvu o úvere.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

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

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

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 právnic. osobám, t.j. rozpočt. organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová
Rozdiel - vrátenie
finančných
použitých
finančných
organizácia
prostriedkov

prostriedkov

nemáme
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevk. organiz:
- prostriedky zriaďovateľa
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Príspevková
Rozdiel
finančných
použitých finančných
organizácia
prostriedkov

prostriedkov

nemáme
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Príspevková
finančných
použitých
finančných
organizácia
prostriedkov

prostriedkov

nemáme
- prostriedky vlastné
Príspevková
Vlastné finančné
Čerpanie finančných
organizácia
prostriedky
prostriedkov
nemáme
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Právnická
finančných
použitých finančných
osoba
prostriedkov

Rozdiel

Rozdiel

Rozdiel

prostriedkov

nemáme
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b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2006 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Futbalový klub KĽAK - bežné výdavky

6 600 €

6 600 €

0

Futbalový klub KĽAK – kapitál. výdav.

2 396

2 396

0

Hokejovo-tenisový klub Kľačno– bežné v.

811

811

0

SZŤP Kľačno – bežné výdavky

150

150

0

Cyklistický klub ZNIEV – bežné výdavky

40

40

0

-4-

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2006
o dotáciách.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

ÚPSVaR

Prídavky na deti

Kr.stav.úrad

Stavebný poriad.a územ.plán

Kr.škol.úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

352,12

352,12

0

1.032,30

1.032,30

0

Vzdelávanie-predškola MŠ

1.795,-

1.795,-

0

Obv.úrad

Register obyvateľov

366,30

366,30

0

Kr.úrad ŽP

Starostlivosť o život. prostr.

126,57

126,57

0

Obvod.úrad

Sčítanie obyvateľov

1 125,-

1 125,-

0

ÚPSVaR

Stravovacie návyky

67,-

67,-

0

ÚPSVaR

Školské potreby

16,60

16,60

0

Obvod.úrad

Vojnové hroby

36,44

36,44

0

Úrad vlády

Revitalizác. krajiny-povodň.

92.700,-

92.392,61

307,39

ÚSVaR

Služby zamestnanosti - § 50

1.056,57

1.056,57

0

ÚPSVaR

Zamestnanosť - 50 j

17.059,26

17.059,26

0
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d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Obec

Rozdiel

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

nemáme
Obec
nemáme
f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých
VÚC
Nemáme
VÚC
Nemáme

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

Vypracovala: Polačiková

Predkladá:

V Kľačne dňa 14.6.2012

Záverečný účet obce za rok 2011 bol zverejnený dňa 14.6.2012

12

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 1.174,- €, 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 v celej výške
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.
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