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1. Úvod
Obec Veľký Klíž, ako účtovná jednotka a územný samosprávny celok zosúladila v roku 2012
svoje hospodárenie so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
predovšetkým § 9, ktorý hovorí, že základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ako aj so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zo dňa 23 septembra
2004 a ktorého významná časť týkajúca sa územnej samosprávy, samotného rozpočtového procesu
a pravidiel rozpočtového hospodárenia nadobudla účinnosť od 1.1.2005 a so zákonom 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF
SR č. -0101752004-42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-42, MF/021218/2010,
ktorým sa stanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je
záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec predkladá návrh záverečného účtu oblasti plnenie rozpočtu príjmov podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
výdavkov spracované predkladá podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel skupina, trieda a podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
Podľa posledných ustanovení §16 zákona 583/2004 vymedzila obec obsah záverečného účtu ako
je v predchádzajúcom texte uvedené a § 9 zabezpečí povinnosť overenia účtovnej závierky
audítorom. V súvislosti so záverečným účtom obce je dôležitý zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve, kde
sa ustanovujú náležitosti účtovnej závierky.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť
a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.
Postavenie obce
Obec Veľký Klíž je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, združuje osoby,
ktoré majú na území trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet
základnej školy, školskej jedálne, materskej školy a školského klubu detí. Základná škola nemá právnu
subjektivitu.
Účtovníctvo obce
Účtovníctvo obce v roku 2012 využívalo akruálny princíp, legislatíva upravujúca účtovnú závierku
sa zmenila. Veľký dôraz oproti minulým rokom sa kladie na poznámky k účtovnej závierke ako jej
neoddeliteľnej súčasti a ktoré by sa mali stať dôležitým zdrojom informácií pre čitateľa účtovnej
závierky.
Finančné hospodárenie obce
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka. Obec zostavila na rok 2012 rozpočet ako vyrovnaný a podľa tohto rozpočtu v roku
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2012 aj hospodárila. Rozpočet bol zostavený podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov
rozpočtovej klasifikácie.
Rozpočet príjmov a výdavkov obce bol členený na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a výdavky
/bežný rozpočet/, na časť ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /kapitálový rozpočet/
a na časť, ktorá obsahuje finančné operácie. Príjmami bežného rozpočtu boli všetky príjmy okrem
príjmov z predaja kapitálových aktív, príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív, ktoré sú
povinné príjmami kapitálového rozpočtu a finančných prevodových príjmov. Týmto je definovaný aj
obsah kapitálového rozpočtu.
Obec v priebehu rozpočtového roka sledovala vývoj príjmov a výdavkov bežného rozpočtu.
Prednostne obec zabezpečovala krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývali z plnenia
ustanovených zákonmi.
Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
záverečného účtu. Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.
Podkladom pre zostavenie záverečného účtu obce sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované
v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie. Ročná účtovná závierka
pre rok 2012 bola zostavená podľa platných zásad pre ročnú účtovnú závierku ustanovenú príslušnými
opatreniami ministerstva pre obce účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.
Súčasťou účtovnej závierky:
-súvaha
-výkaz ziskov a strát
-poznámky
- finančný výkaz o úveroch , emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu
verejnej správy
- finančný výkaz o prírastku/úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy
- finančný výkaz o plnení rozpočtu verejnej správy
Opatrenie MF /25755/2007-31 predpisuje súčasti účtovnej závierky. Súvaha a výkaz ziskov a strát
majú presne definovanú štruktúru, na ktorú bolo treba nastaviť účtovníctvo obce. Bolo nutné
zabezpečiť aj vzájomnú štruktúru pre sledovanie rozpočtu obce t.j. aby vedľa seba fungovali dve
účtovníctva.
Zmenou účtovných princípov podľa novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, ktorá je účinná od 1.1.2008/zákona č. 621/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa zmenila podstata a vzťah
rozpočtu a účtovníctva, dvoch základných ekonomických systémov obecnej samosprávy.
V účtovníctve obce je euro jednotkou, ktorej evidujeme a hodnotíme majetok obce a jeho
zmeny. V rozpočte je euro vyjadrením množstva, ktoré prijmeme alebo vydávame, alebo máme.
Finančné operácie sú tiež operáciami majetkovými, a preto sú aj zároveň operáciami účtovnými
a plnenie rozpočtu obce vychádza týmto z účtovníctva. Ide o dva systémy, ktoré majú svoje poslanie
a to účtovníctvo a rozpočet.
Účtovníctvo je nástroj evidencie ale aj stavu s pohybom majetku obce a je založené na
časovom akruálnom princípe. Vychádza z účtovných záznamov, teda v princípe sa zaoberá
skutočnosťami, ktoré sa stali. Nástrojmi účtovníctva sú účty, účtovná osnova, účtovné zásady, odpisy
a výsledok je súvaha, výkaz ziskov a strát.
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Rozpočet je plánovací nástroj riadenia finančnej hotovosti obce, je založený na podstate
a pohybe eura. Oproti účtovníctvu je rozpočet projekciou budúcich príjmov s výdavkami a používa sa
na plánovanie a riadenie finančných transakcií. Nástrojmi rozpočtu sú rozpočtová klasifikácia
a zásady rozpočtového hospodárenia. Výsledkom je hodnotenie plnenia rozpočtu a záverečný účet.
Možno by sa zdalo, že nie sú potrebné takéto informácie o celkovom systéme fungovania práve
v záverečnom účte. Je potrebné definovať aspoň čiastočné náväznosti, z ktorých hodnotenie vyplýva
a z ktorých vychádza, aké sú previazanosti medzi rozpočtovým účtovníctvom a účtovníctvom, aby
sme pochopili postavenie ekonomického systému v novom období, období, ktoré je plné zmien vo
verejnej správe.
Zostaveniu účtovnej závierky obce predchádzalo uskutočnenie závierkových účtovných prípadov
a upravujúcich závierkových prípadov. Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka je účtovanie skutočností podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctve:
-pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
-týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ktoré obec zistila do dňa
zostavenia účtovnej závierky. Upravujúcim uzávierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie
skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a dňom jej
zostavenia.
Účtovná závierka pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich činností:
- inventarizácia
- kontrolné činnosti a to kontrola bilančnej kontinuity, nadväzností
analytickej evidencie na
syntetické účty, zaúčtovanie odpisov a zúčtovanie transferov
- tvorba a zúčtovanie opravných položiek
- zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov
- doúčtovanie účtovných prípadov na súčtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
- zúčtovanie účtovných prípadov na účtoch ktoré nemôžu mať konečný zostatok
- účtovanie kurzových rozdielov, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na euro menu
- výpočet výsledku hospodárenia
- výpočet a zúčtovanie splatnej dane z príjmov a jej zaúčtovanie
- uzatvorenie účtovných kníh
-vypracovanie výkazníctva pre finančnú správu Prievidza
-vypracovanie výkazníctva pre daňový úrad Partizánske z podnikateľskej činnosti a ostatných činností
a podanie daňového priznania.
Inventarizácia je veľmi dôležitá pre zostavenie účtovnej závierky. Dokladová inventarizácia
tvorí samostatný materiál účtovnej závierky. Inventarizácia overuje či stav majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Dokladová inventarizácia sa robí
každý rok a dlhodobí majetok sa inventarizuje raz za dva roky. Finančné prostriedky sa inventarizujú
štyri krát do roka /za účtovné obdobie/.

2 . Údaje o plnení rozpočtu
Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka. Obec zostavila na rok 2012 rozpočet ako vyrovnaný a podľa tohto rozpočtu aj
hospodárila. Rozpočet bol zostavený podľa jednotlivého triedenia príjmov a výdavkov rozpočtovej
klasifikácie a stal sa základom finančného hospodárenia obce.
Finančné hospodárenie obce potom možno posudzovať podľa dvoch stránok a to:
- vecnej t.j. čo samospráva robí pre obyvateľov obce
- finančnej t.j. za čo samospráva vykonáva túto činnosť a ako zveľaďuje majetok obce.
Tieto stránky činnosti obce sú definované v ust. §4 zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého
finančné hospodárenie je len vyjadrením vecnej činnosti obce vo finančných jednotkách. Zákon č. 502/
2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č.618/2004 Z.z. v § 2 ods. 2 písm. d/
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upravuje finančné riadenie, ktoré definuje ako súhrn postupov orgánu verejnej správy pri
zodpovednom a prehľadnom plánovaní , rozpočtovaní a účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole.
Samotné finančné riadenie s ohľadom na rozpočet prebieha v týchto časových etapách:
- zostavenie rozpočtu
- sledovanie a riadenie hospodárenia s rozpočtom
- spracovanie účtovnej závierky, záverečného účtu a príslušných výkazov ako podkladov pre
hodnotenie účtovného obdobia
Rozpočet príjmov a výdavkov bol vnútorne členený na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy
a bežné výdavky /bežný rozpočet/, na časť ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
/kapitálový rozpočet/ a na časť, ktorá obsahuje finančné operácie. Príjmami bežného rozpočtu boli
všetky príjmy
okrem príjmov z predaja kapitálových aktív, príjmov z predaja pozemkov
a nehmotných aktív, príjmov z kapitálových grantov a transferov, a príjmov z predaja majetkových
účastí, ktoré sú povinne príjmami rozpočtu kapitálového rozpočtu a finančných prevodových príjmov.
Týmto je definovaný aj obsah kapitálového rozpočtu. Prednostne obec zabezpečovala krytie všetkých
záväzkov, ktoré pre ňu vyplývali z plnenia ustanovených zákonmi. Po skončení roka obec spracovala
údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce. Finančne usporiadala svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu. Ďalej usporiadala vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Obec predložila účtovné a finančné výkazy za rok 2012 vrátane záverečnej správy
v stanovenom termíne, obsahu, aj v stanovených náväznostiach a tieto boli po vykonaní všetkých
kontrol Daňovým úradom v Prievidzi prevzaté ako bezchybné a spĺňajúce všetky náležitosti.
Prehľad o stave a vývoji dlhu.
Obec v roku 2012 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, splácala úver vo výške 126676,86
€ na OcÚ a 113386,36 € na KD.

Príjmy obce /v €/.
Najdôležitejšie príjmy obce v roku 2012 z hľadiska ekonomickej klasifikácie boli daňové
a nedaňové príjmy, ktoré sa členili podľa ich zdroja na príjmy zo štátneho rozpočtu kód
- 111 zo štátneho rozpočtu
- 11T1 Európsky soc. fond
- 11T2 Európsky soc. fond
- 41 z vlastných zdrojov
- 1162 príjmy z Eur. soc. fondu
- 2 11S1 dotácia PPA rekonštrukcia OCÚ a KD
- 2 11S2 dotácia PPA rekonštrukcia OCÚ a KD
- 2 41 príjem z predaja kapitálových aktív
Príjmy obce v roku 2012 tvorili:
-

výnosy miestnych daní a poplatkov podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a stavebné odpady v znení platných predpisov
nedaňové príjmy z činnosti obce
podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samosprávy
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so
zákonom o štátnom rozpočte na rok 2012
ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2012, účelové
dotácie
dotácia na rekonštrukciu OcÚ a KD
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Vlastné príjmy
Daňové príjmy – sú stanovené podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa
druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. Daňové príjmy v roku 2012 sú účtované pod zdrojom 41 –
vlastné zdroje rozpočtu.
Najdôležitejším príjmom z daňových príjmov v roku 2012 je výnos dane z príjmov fyzických osôb
poukázaný územnej samospráve na účet obce pod položkou 111 003 vo výške
Január
Február
Marec
Marec
Apríl
máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu:

19 534,00
13 733,00
12 501,00
1 245,73
14 985,00
13 277,00
4 002,00
13 956,00
13 961,00
13 291,00
13 688,00
13 221,00
13 367,00
160 761,73

Obcou vyberané daňové príjmy v roku 2012 boli:
- položka 121 001 daň z pozemkov členená na daň
vybratá od PO a daň vybratá od FO činila spolu:
- položka 121 002 daň zo stavieb členená na vybratú
od PO a od FO
- položka 133 001 daň za psa
- položka 133 003 daň za nevýherné hracie prístroje
- položka 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva
- položka 133 013 daň za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu
- položka 134 001 daň za dobývací priestor
Daňové príjmy spolu:

9 629,97
4 431,88
596,00
1650,00
0,00
7913,06
531,10
24 734,01

Nedaňové príjmy – túto kategóriu v roku 2012 tvorili príjmy z vlastníctva majetku /úroky/, príjmy
z prenájmu a príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb.
Obcou vyberané nedaňové príjmy boli:
- položka 212 003 príjmy z prenajatých budov
- položka 212 003 príjmy z prenájmu bytovka
- položka 221 004 správne poplatky
- pokuty a penále za priestupky predpisov
- položka 223 001 za Nový Clus
za domy smútku
za vyhlásenie v MR
za opatrovateľskú službu

2 400,34
2 850,00
1 074,50
360,00
1 571,60
98,00
466,00
55,54
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za xerox, divadlo
za novú smetnú nádobu
za hrobové miesta
poplatky za predaj výrobkov
Spolu za položku 223 001
- položka 223 002 popl. za školský klub
popl. za materskú školu
Spolu za položku 223 002
- položka 223 003 stravné od zamestnancov
réžia dôchodci
Spolu za položku 223 003
- položka 243 úroky účtov finanč. hospodárenia
- príjem výťažkov z hazardných hier
- príjmy z dobropisov
- refundácia energií
Nedaňové príjmy spolu:

Príjmy spolu z vlastných. zdrojov. obce
(nedaňové + daňové)

112,00
332,
342,96
642,60
3 620,70
330,00
650,95
980,95
1015,62
922,13
1937,75
11,56
270,80
2446,44
1521,96
17 475,00

202 970,74

Príjmy zo štátneho rozpočtu
V roku 2012 mala obec príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme transferov v rámci verejnej správy
a to na účet 312 001 na prenesené kompetencie, ako aj na originálne kompetencie. Tieto príjmy boli
v súlade so zákonom 597/2003 Z. z.. Tvorili normatívny a nenormatívny príspevok z kapitoly
Ministerstva školstva zriaďovateľovi školy. Normatívny príspevok pre ZŠ na rok 2012 bol daný
počtom žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka,
pričom normatív bol súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu. Tieto príjmy sú
chápané ako príjmy na prenesené kompetencie na činnosť ZŠ.
Príjmy na prenesené kompetencie vo forme príspevku tvorili:
Dotácie zo ŠR
111 292 019 príjmy z refundácie
111 312 001 Roep transf. obci
111 312 001 dotácie na Dot. reg. obyvateľov
Dot. Zš
Dot. VZDP
Dot. satrika
Dot. stav. činn.
Dot. strava pre deti HN
Dot. na škols. potreby
Dot. na život. prostr.
Dot. Mš
Dot. voľby 2012
Dot. znevýhodnené deti zš
Spolu:

88,88
3026,27
301,62
44 352,00
719,20
1 792,30
850,02
874,56
166,00
98,81
784,00
1733,28
233,00
55 019,86

Európsky soc. fond. spolufinancovanie
1162 Dot. chránené pracovisko

2 493,97
7

11T1 Dobrovol. služba
11T2 Dobrovol. služba
Spolu:

260,17
45,92
2 800,06

Kapitálové príjmy
2 11S1 Rekonštrukcia KD a OcÚ EU
2 11S2 Rekonštrukcia KD a OcÚ ŠR
2 41 Príjem z predaj kapitálových aktív
Spolu:

157 344,84
82 718,38
305,00
240 368,22

Finančné operácie
0,00

Príjmy spolu za rok 2012 :

501 158,88

Rekapitulácia príjmov za rok 2012
Bežné príjmy
Podielové dane
Daňové príjmy spolu:
Nedaňové príjmy spolu:
Príjmy zo štátneho rozpočtu:
Európsky soc. fond.
Iné zdroje

160 761,73
24 734,01
17 475,00
55 019,86
2 800,06
0,00

Spolu bežné príjmy

260 790,66

Spolu kapitálové príjmy:

240 368,22

Finančné operácie:

0,00

Príjmy obce celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu:

501 158,88
260790,66
240 368,22
0,00
501 158,88

Výdavky obce v €
Výdavky obce v roku 2012 boli v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a uhrádzali sa
z neho:
- záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených predpismi,
- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov
- výdavky spojené so správou, s údržbou a so zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb,
ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov
- výdavky z finančných činností
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-

výdavky súvisiace s obhospodarovaním cenných papierov

Obec v roku 2012 mala dve kategórie výdavkov a to bežné výdavky a kapitálové výdavky.
Kategória výdavkov bežných zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, energie materiál,
dopravné, údržby a opravy, nájomné. Táto kategória zahŕňa aj výdavky na obstaranie samostatných
hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je
1 700,00 Є a nižšia a prevádzkovo technické funkcie kratšie ako jeden rok, alebo dlhšie ako jeden
rok. Do kategórie kapitálových výdavkov zahŕňala obec výdavky na obstaranie samostatných
hnuteľných vecí s vyššou vstupnou cenou ako je 1 700,00 Є a s prevádzkovo-technickou funkciou
dlhšou ako jeden rok.

Bežné výdavky
Bežné výdavky boli v roku 2012 financované z bežného rozpočtu kód zdroja 111 – zo štátneho
rozpočtu, kód zdroja 1162, 11T1, 11T2 spolufinancovanie ŠR – Eur. soc. Fond, 131B zdroje
z predchádzajúcich rokov, 52 bankové úvery a z vlastných zdrojov kód 41.
Bežné výdavky financované zo štátneho rozpočtu /kód 111/, z Eur. Soc. fondu –
spolufinancovanie /kód 1162, 11T1, 11T2 /, z vlastných zdrojov /kód 41/, finančné operácie
/vlastné zdroje, úver/
Výdavky na zabezpečenie prevádzkovej činnosti obce, základnej školy, matriky, na stavebnú
činnosť, na výdavky súvisiace so životným prostredím, na vedenie skladu CO, na evidenciu
obyvateľstva, na stravu pre deti v hmotnej núdzi, vzdelávacie poukazy, na školské potreby, na
motivačný príspevok, tarifné platy, odvody do poisťovní, materiál, údržby...
Bežné a Kapitálové výdavky podľa zdroja financovania:
BV
Zo štátneho rozpočtu 111
Európsky soc. fond spolufinancovanie 1162
Európsky soc. fond spolufinancovanie 11T1
Európsky soc. fond spolufinancovanie 11T2
Zdroje z predchádzajúcich rokov 113B
Vlastné zdroje 41
Spolu:
KV
Kapitálové výdavky Európsky fond reg. rozvoja 11S1
Kapitálové výdavky Európsky fond reg. rozvoja 11S2
Kapitálové výdavky vlastné zdroje 41
Spolu:
Finančné operácie
Bankové úvery 52
Spolu:

55 019,86
2 493,97
260,17
45,92
475,69
177 429,37
235 724,98
0,00
0,00
17 617,16
17 617,16

240 063,22
240 063,22
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Bežné a kapitálové výdavky podľa položiek:
BV
610 tarifné platy
620 zdravotné poistenie
625 sociálne poistenie
631 cestovné
632 energie, vodné stočné, poštovné
633 stroje, prístroje, materiál, knihy, prac,
odevy, palivá...
635 údržba techniky, budov, strojov
637 školenia, propagácia, likvidácia odpadu,
všeobecné služby...
641 stavebná činnosť
642 bežné transfery
651 splátky úrokov banke
KV
717 kapitálové výdavky
821 splácanie úveru
Spolu:

101 556,99
10 182,36
25 449,30
1 703,38
35 294,94
11 412,15
3 639,04
29 404,74
760,73
11 293,98
5 027,37
17 617,16
240 063,22
493 405,36

Rekapitulácia výdavkov:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu:

235 724,98
17 617,16
240 063,22

493 405,36

Obec vytvára Fond opráv, do ktorého prispievajú nájomníci bytov. Finančné prostriedky sa z FO sa
použijú na opravy a údržbu bytovky.
Fond opráv bytovka
tvorba
1 200,00
1 900,00
3 100,00

Rok 2011
Rok 2012
Spolu:

čerpanie
0,00
3 100,00
3 100,00

Oprava strechy na bytovke v sume
2 949,70 € bola financovaná z FO
Vchodové dvere na bytovke v sume 929,84 € 150,30 € financované z FO
779,54 € financované z finančných prostriedkov obce.
Upravený rozpočet obce k 31.12.2012
Rozpočet obce
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce
Bežné príjmy celkom

Schválený
535 337,00
535 337,00

Upravený
531 472,00
531 472,00

Plnenie
501 158,88
493 405,36
7 753,52

263 724,00

270 029,00

260 790,66
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Bežné výdavky
Hospodárenie bežný rozpočet

263 724,00

270 029,00

235 724,98
25 065,68

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie kapit. rozpoč.

250 535,00
21 078,00
229 457,00

240 365,00
20 258,00
220 107,00

240 368,22
17 617,16
222 751,06

Príjmové finančné operácie
Výdavkové fin. operácie
Hospodárenie z fin. operácií

21 078,00
250 535,00

21 078,00
241 185,00

0,00
240 063,22
-240 063,22

Hospodárenie za rok 2012
Schválený rozpočet

Bežný rozpočet príjmy
Kapitálový rozpočet príjmy
Príjmy spolu:
Finančné operácie príjmy
Spolu:

Upravený rozpočet

263 724,00
250 535,00
514 259,00
21 078,00
535 337,00
Schválený rozpočet

Bežný rozpočet výdavky
Kapitálový rozpočet výdavky
Výdavky spolu:
Finančné operácie výdavky
Spolu:

270 029,00
240 365,00
510 394,00
21 078,00
531 472,00
Upravený rozpočet

263 724,00
21 078,00
284 802,00
250 535,00
535 337,00

270 029,00
20 258,00
290 287,00
241 185,00
531 472,00

Čerpaný rozpočet

260 790,66
240 368,22
501 158,88
0,00
501 158,88
Čerpaný rozpočet

235 724,98
17 617,16
253 342,14
240 063,22
493 405,36

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012
Príjmy bežné a kapitálové
Výdavky bežné a kapitálové
Prebytok rozpočtového hospodárenia
Kapitálový príjem na rekonštrukciu KD a OcÚ
Prebytok rozpočtového hospodárenia

501 158,88
253 342,14
247 816,74
-240 063,22
7 753,52

Podľa § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu
obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce.
Kapitálový príjem 240 063,22 € /Dotácia na rekonštrukciu KD a OcÚ/ finančné prostriedky boli
použité na splatenie úveru, ktorý bol prijatý na rekonštrukciu KD a OcÚ preto je odpočítaný od
výsledku hospodárenia.
Obec rezervný fond vytvára vo výške 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.
/Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov § 15 ods. 4.
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Tvorba rezervy z prebytku rozpočtu za rok 2012 /10 %/ = 775,35 €
Rezervný fond z roku 2011
Tvorba rezervy za rok 2012
Rezervný fond celkom za rok 2012

10 388,00 €
775,35 €
11 163,35 €

Za rok 2012 sa vytvára rezervný fond vo výške 775,35 €
Rezervný fond celkom 11 163,35 €

3. Bilancia aktív a pasív
Majetok obce
Aktíva /v € /
Aktíva obce tvorili neobežný majetok a obežný majetok.
Neobežný majetok
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý finančný majetok (akcie vo Vodárenskej
spoločnosti)
Spolu neobežný majetok

hodnota
nadobúdacia

zostatková

612628
171911

593 557,91
171911,31

784539

765 469,22

Obežný majetok
Obežný majetok tvoria zásoby, finančný majetok a to účty v bankách a pokladnica
nadobúdacia
zostatková
zásoby
1562
1 693,83
pohľadávky
2137
10 789,64
pokladnica
157
1 301,43
ceniny
0
34,19
bežný účet
20759
26 283,59
24615
40 102,68
Spolu obežný majetok
97
435,00
Časové rozlíšenie
Aktíva celkom

809251

806 006,90

Pasíva /€/
Pasíva obce tvorili vlastné zdroje a cudzie zdroje.
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Vlastné imanie
Záväzky /rezervy/
Časové rozlíšenie

366 423
276 362
166 466

374 173,62
40 825,90
391 007,38

Pasíva celkom

809 251

806 006,90

Celková bilancia aktív a pasív sa nachádza vo výkaze Súvaha Úč. ROPO SFVO 1-1, z ktorej
vyplýva, že aktíva a pasíva v roku 2012 boli vyrovnané.
Aktíva
Pasíva

806 006,90
806 006,90

Podrobný rozpis majetku je v inventúre za rok 2012.
Z majetkových účtov je dôležitý rozbor peňažných prostriedkov, ktoré sa skladajú z voľných zdrojov
a zo zdrojov krytia a fondov nasledovne:
Stav na účtoch k 31.12.2012
Účet
211- pokladňa
221 001- BÚ
221 003- DEXIA
221 004- dotač. účet
221 007- dotač. účet
Spolu

počiatočný stav
157,11
17 659,42
2 610,78
488,62
0,00
20 915,93

Stav záväzkov k 31.12.2012
Vykazovaný stav záväzkov k 31.12.2012 bol vo výške:
Záväzky zo SF
Zákonné rezervy
Škola zamestnanci
Prijaté preddavky Šj
Dodávatelia
Zamestnanci
Poisťovne
Ostatné priame dane
Stav pohľadávok k 31.12.2012
Vykazovaný stav pohľadávok k 31.12.2012 bol vo výške:
Odberatelia
Poskytnuté preddavky
Pohľadávky z daňových príjmov
Pohľadávky z nedaňových príjmov

konečný stav
1 301,43
8 898,20
16 937,77
447,62
0,00
27 585,02

30 139,41
1 397,68
9 543,48
2 952,82
6 895,92
307,67
5 472,26
2 881,26
688,32

472
323
325
324
321
331
336
342

1 700,35
179,68
0,00
617,77
902,90

311
323
318,319
325,315

325,315

Peňažné fondy
Rezervný fond
Stav k 1.1.2012
Čerpanie

10 388,00
0,00
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Stav k 31.12.2012

10 388,00

Rezervný fond v roku 2012 nebol čerpaný.
Sociálny fond
Stav k 1.1.2012
Tvorba
Čerpanie
Stav k 31.12.2012

1 187,17
1 008,98
798,47
1 397,68

Stav finančných prostriedkov
Stav finančných prostriedkov v peňažných ústavoch
Stav v pokladni
Spolu stav k 31.12.2012

26 283,59
1 301,43
27 585,02

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce /OŠK/
Dot. Zvony
Dot. OŠK FO
Dot. OŠK AMK
Dot. folk.súb. Chor de Clus
Spolu stav k 31.12.2012

2 000,00
7 000,00
1 400,00
300,00
10 700,00

4. Údaje o stave a vývoji dlhu
Úver na rekonštrukciu KD a OcÚ
Úver rok 2010
Úver rok 2011
Úver rok 2012
Stav. 31.12.2012

Príjem
136 415,64
113 238,18
0,00
249 653,82

Čerpanie
136 415,64
113 238,18
0,00
249 653,82

Poskytnutý úver do výšky prevedených prác na Rekonštrukciu KD a OcÚ.
Prehľad o úvere účet
Stav k 31.12.2010
Stav k 31.12.2011
Stav k 31.12.2012

Počiatočný stav
136 415,64
136 415,64
249 653,82

Zostatok
136 415,64
249 653,82
9 590,60

K 31.12.2012 zostáva splatiť 9 590,60 € úveru.

5. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec v roku 2012 neevidovala žiadne príspevkové organizácie.
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6. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec v roku 2012 neposkytovala záruky majetku žiadnej PO ani FO.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2012 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. V daňovom priznaní dane z príjmov
právnických osôb uviedla všetky príjmy a výdavky z akruálneho účtovníctva ako oslobodené od dane.
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

296 501,87
288 750,73
7 751,14

8. Hodnotenie plnenia programov
Pre rok 2012 bol prijatý a schválený rozpočet obce zložený z piatich programov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol programový rozpočet obce na rok
2012.
Obec v roku 2012 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený 12.3.2012 Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 7/2012 na
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zmeny rozpočtu opatrením č. 1/2012 dňa 3.9.2012 uznesením č. 11/2012 a opatrením č. 2/2012 dňa
28.12.2012 uznesením č.13/2012.
Každý program tvoril určitú skupinu súvisiacich aktivít. Všetky výdavky boli začlenené do programov
a tie tvorili programovú štruktúru. Každý program má štruktúru:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
/podľa potreby konkrétneho cieľa/

Program 01 Podporná a organizačná činnosť.
Podprogram 01 01Výdavky verejnej správy
schválený
Bežný rozpočet
92 073,00

upravený
%
90 237,00 78,84

plnenie
71 141,74

Kapitálový rozpočet
0,00
3364,00 100,00
3364,01
Finančné operácie
132 203,00
127 853,00 99,08
126 676,86
Spolu:
224 276,00
221 454,00 90,85
201 182,61
Z bežného účtu financované mzdy zamestnancov, odvody, do poisťovní, energie,
údržby ostatné služby. Z kapitálového rozpočtu financovaný doplatok za práce naviac
oproti rozpočtu pri rekonštrukcii rozpočtu OcÚ finančné operácie – splátka úveru –
rekonštrukcia OcÚ.
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Program 02 Kultúra a šport
Podprogram 02 01 Kultúrny dom
schválený
Bežný rozpočet
8 706,00

upravený
%
11 127,00 85,47

plnenie
9 510,43

Kapitálový rozpočet
10 104,00
700,00 100,00
700,00
Finančné operácie
118 332,00
113 332,00 100,05
113 386,36
Spolu:
137 142,00
125 159,00 98,85
123 596,79
Z bežného rozpočtu financované všetky energia, vodné stočné, spotrebný materiál,
bežná údržba, poistné KD.
Z kapitálového rozpočtu financované práce pri rekonštrukcii KD.
Finančné operácie – splátka úveru – kekonštrukcia KD.
Podprogram 02 02 Kultúrne podujatia
schválený
Bežný rozpočet
1 910,00

Upravený
%
2 242,00 86,43

plnenie
1 937,75

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
1 910,00
2 242,00 86,43
1 937,75
Z bežného rozpočtu financované všetky kultúrne akcie, uvítanie detí do života, deň detí,
Šarkaniáda, Mikuláš.
Podprogram 02 03 Dotácie na podporu kultúry a športu
schválený
Upravený
%
Bežný rozpočet
8 700,00
10 700,00 100,00

plnenie
10 700,00

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
8 700,00
10 700,00 100,00
10 700,00
Z bežného rozpočtu financované dotácie organizáciám v pôsobnosti OcÚ.
Podprogram 02 04 Obecné noviny Nový Clus
schválený
Upravený
%
Bežný rozpočet
2 136,00
2 017,00 88,92

plnenie
1 793,46

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
2 136,00
2 017,00 88,92
1 793,46
Z bežného rozpočtu financované odmeny, spotrebný materiál, a tlačiarenské služby.
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Podprogram 02 05 Knižnica
upravený
%
101,00 99,80

plnenie
100,80

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
101,00
101,00 99,80
Z bežného rozpočtu financovaná odmena na knižnicu.

0,00
0,00
100,80

Bežný rozpočet

schválený
101,00

Program 03 Služby občanom
Podprogram 03 01 Register obyvateľov
schválený
Bežný rozpočet
299,00

upravený
%
302,00 99,87

plnenie
301,62

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
299,00
302,00 99,87
Bežné výdavky z dotácie na evidenciu obyvateľov.

0,00
0,00
301,62

Podprogram 03 02 Spoločný stavebný úrad
schválený
Bežný rozpočet
1 080,00

upravený
1 060,00

%
99,97

Plnenie
1 059,59

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
1 080,00
1 060,00 97,97
1 059,59
Z bežného rozpočtu financovaný spoločný stavebný úrad so sídlom v Partizánskom.
Podprogram 03 03 Civilná obrana sklad CO
Schválený
Bežný rozpočet
133,00

upravený
%
90,00 99,46

Plnenie
89,51

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
133,00
90,00 99,46
Z bežného rozpočtu financovaná odmena na skladníka.

0,00
0,00
89,51

Podprogram 03 04 Životné prostredie
schválený
Bežný rozpočet
103,00

upravený
%
103,00 100,00

Plnenie
103,00
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Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
103,00
103,00 100,00
103,00
Z bežného rozpočtu financovaný materiál na zlepšenie životného prostredia.
Podprogram 03 05 Ochrana pred požiarmi
Schválený
Bežný rozpočet
689,00

Upravený
%
872,00 68,02

plnenie
593,14

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
689,00
872,00 68,02
Z bežného rozpočtu financovaný materiál, energia, palivo, údržby.

0,00
0,00
593,14

Podprogram 03 06 Cesty a chodníky
Schválený
Bežný rozpočet
1 548,00
Kapitálový rozpočet
0,00
Finančné operácie
0,00
Spolu:
1 548,00
Z bežného rozpočtu financovaná zimná údržba.
Podprogram 03 07 Nakladanie s odpadmi
Schválený
Bežný rozpočet
11 470,00

Upravený
%
1 548,00 23,47

plnenie
347,80

0,00
0,00
1 548,00 23,47

0,00
0,00
347,80

upravený
%
14 740,00 76,47

plnenie
11 272,07

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
11 470,00
14 740,00 76,47
11 272,07
Z bežného rozpočtu financovaný odvoz a skládky komunálneho odpadu.
Podprogram 03 08 Obec
Bežný rozpočet

schválený
1610,00

upravený
2 240,00

%
75,62

plnenie
1 693,86

Kapitálový rozpočet
2 200,00
2 200,00 100,14
2 203,06,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
3 810,00
4 440,00 87,77
3 896,92
Z bežného rozpočtu financovaný materiál, palivo do kosačiek, údržba, služby.
Z kapitálového rozpočtu financovaný chodník pri Mš.
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Podprogram 03 09 Verejné osvetlenie
schválený
Bežný rozpočet
7 575,00

upravený
%
8 174,00 73,14

Plnenie
5 978,51

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
7 575,00
8 174,00 73,14
Z bežného rozpočtu financovaná el. energia, materiál, údržba VO.

0,00
0,00
5 978,51

Podprogram 03 10 Domy smútku
schválený
Bežný rozpočet
1 046,00

upravený
%
1 123,00 81,21

plnenie
911,96

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
3 000,00
2 420,00 0,00
Spolu:
4 046,00
3 543,00 22,54
Z bežného rozpočtu financovaná el. energia, voda, poistné, údržba.

0,00
0,00
911,96

Podprogram 03 11 Matrika
Bežný rozpočet

schválený
1 792,00

upravený
%
1 792,00 100,02

Plnenie
1 792,30

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
1 792,00
1 792,00 100,02
1 792,30
Z bežného rozpočtu financovaná mzda, odvody do poisťovní, el. energia, materiál,
údržba, cestovné, poštovné služby.
Podprogram 03 12 Voľby
Bežný rozpočet

schválený
1 390,00

upravený
%
1 733,00 100,02

Plnenie
1 733,28

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
1 390,00
1 733,00 100,02
1 733,28
Z bežného rozpočtu financované odmeny, členom komisií, odvody, materiál, cestovné,
stravné
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Podprogram 03 13 Bytovka Klíž
schválený
Bežný rozpočet
4 439,00

upravený
%
2 089,00 81,26

Plnenie
1 697,55

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
4 439,00
2 089,00 81,26
Z bežného financovaná rozpočtu údržba, poistné.

0,00
0,00
1 697,55

Podprogram 03 14 Aktivačné práce
schválený
Bežný rozpočet
0,00
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu:

0,00
0,00
0,00

upravený
0,00

%

0,00
0,00
0,00

Plnenie
0,00
0,00
0,00
0,00

Podprogram 03 15 ROEP
upravený
%
3 027,00 99,98

Plnenie
3 026,27

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
0,00
3 027,00 99,98
Z bežného rozpočtu financované odmeny, materiál, poštovné.

0,00
0,00
3 026,27

Bežný rozpočet

schválený
0,00

Program 04 Sociálne služby
Podprogram 04 01 Opatrovateľská služba
Schválený
Bežný rozpočet
1 576,00

upravený
%
1 576,00 53,44

Plnenie
842,23

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
1 576,00
1 576,00 53,44
Z bežného rozpočtu financované odmeny, odvody.

0,00
0,00
842,23

Podprogram 04 02 Klub dôchodcov
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Bežný rozpočet

schválený
180,00

upravený
%
180,00 97,06

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
180,00
180,00 97,06
Z bežného rozpočtu financovaný materiál na činnosť klubu dôchodcov.
Podprogram 04 03 Deti v hmotnej núdzi
Schválený
Bežný rozpočet
649,00

upravený
%
1 041,00 99,96

Plnenie
174,70
0,00
0,00
174,70

Plnenie
10 40,56

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
649,00
1 041,00 99,96
10 40,56
Z bežného rozpočtu financovaný príspevok na stravu a školské potreby pre deti
v hmotnej núdzi.
Podprogram 04 04 Chránená dieľňa
schválený
Bežný rozpočet
3 826.00

upravený
%
3 344,00 93,82

Plnenie
3 137,19

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
3 826.00
3 344,00 93,82
Z bežného rozpočtu financovaná mzda a odvody do poisťovní.

0,00
0,00
3 137,19

Podprogram 04 05 Aktivačné /dobrovoľnícka služba/
schválený
upravený
%
Bežný rozpočet
0,00
399,00 99,46
Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
0,00
399,00 99,46
Z bežného rozpočtu financovaný materiál, poistné, palivo do kosačiek.

Plnenie
396,86
0,00
0,00
396,86

Program 05 Vzdelávanie
Podprogram 05 01 Materská škola dotácia
Schválený
Bežný rozpočet
921,0

upravený
%
784,00 100,00

Plnenie
784,00
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Kapitálový rozpočet
0,00
Finančné operácie
0,00
Spolu:
921,0
Z dotácie na Mš financovaný materiál na Mš.
Podprogram 05 02 Materská škola
schválený
Bežný rozpočet
32 785,00

0,00
0,00
784,00 100,00

0,00
0,00
784,00

upravený
%
34 883,00 95,52

Plnenie
33 321,56

Kapitálový rozpočet
5 774,00
1 1574,00 98,07
11 350,09
Finančné operácie
0,00
0,00 0,00
0,00
Spolu:
38 559,00
46 457,00 96,16
44 671,65
Z bežného rozpočtu financované mzdy, odvody do poisťovní, energie, voda, údržba,
poistenie. Chod celej Mš.
Kapitálový rozpočet – rekonštrukcia strechy na Mš.
Podprogram 05 03 základná škola
schválený
Bežný rozpočet
46 528,00

upravený
%
44 744,00 100,01

Plnenie
44 747,00

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
46 528,00
44 744,00 100,01
44 747,00
Z bežného rozpočtu /z dotácie/ financované mzdy, odvody do poisťovní, energie, voda,
údržba, poistenie. Chod celej Zš.
Podprogram 05 04 Vzdelávacie poukazy
Schválený
Bežný rozpočet
754,00

upravený
%
719,00 100,03

Plnenie
719,20

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Spolu:
754,00
719,00 100,03
Z bežného rozpočtu /z dotácie/ financované školské potreby.

0,00
0,00
719,20

Podprogram 05 05 Školský klub
Schválený
Bežný rozpočet
10 062,00
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu:

0,00
0,00
10 062,00

upravený
%
10 394,00 90,20

Plnenie
9 374,90

0,00
0,00
10 394,00 90,20

0,00
0,00
9 374,90
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Z bežného rozpočtu financované mzdy, odvody do poisťovní, knihy, časopisy.
Podprogram 05 06 Školská jedáleň
schválený
Bežný rozpočet
16 373,00

upravený
%
16 648,00 92,52

Plnenie
15 402,04

Kapitálový rozpočet
0,00
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
0,00
Spolu:
16 373,00
16 648,00 92,52
15 402,04
Z bežného rozpočtu financované mzdy, odvody do poisťovní, materiál, údržba.

Každý program tvoril určitú skupinu súvisiacich aktivít. Všetky výdavky boli začlenené
do programov a tie tvorili programovú štruktúru. Každý program má štruktúru:
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
/podľa potreby konkrétneho cieľa/
Vysvetlivky:
kódy zdroja financovania:
111 - štátne zdroje
41 - vlastné zdroje
71, 72 – iné zdroje
1162.11T1, 11T2 – európsky sociálny fond, spolufinancovanie
11S1,11S2 – európsky fond reg. rozvoja
52 - úver

Vypracoval: Mgr. Adriana Fábryová

Schválený riadnym obecným zastupiteľstvom č................... zo dňa ....................,
uznesením č......................

Jozef Bielich
starosta obce
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