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Záverečný účet Obce Tovarníky 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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30. 03. 2011 uznesením č.
4/2012.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 28. 04. 2011 uznesením č. 5
- druhá zmena schválená dňa 13. 06. 2011 uznesením č. 7
- tretia zmena schválená dňa 30. 09. 2011 uznesením č. 8
- štvrtá zmena schválená dňa 15. 12. 2011 uznesením č. 9

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

1251996

Rozpočet
po zmenách
1280210

575841
594714
81441

546022
623497
110691

1244794

1280210

478052
695327
71415

458858
718273
103079

+7202

0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
1 251 996

Skutočnosť k 31.12.2011
1 281 003

% plnenia
102,32

1) Beţné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
407 881

Skutočnosť k 31.12.2011
408 989

% plnenia
100,27

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 253 133 €, upravenej na 242 083 € z výnosu dane
z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 243 191 €, čo predstavuje
plnenie na 100,5 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 120 456 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 120 456 €, čo je 100
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 615 €, dane zo stavieb boli v sume 96 817
€ a dane z bytov boli v sume 1 024 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 118 311 €, za
nedoplatky z minulých rokov 2 145 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 9 720 €.
c) Daň za psa 1 981 €.
d) Daň za uţívanie verejného priestranstva 0.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0.
f) Daň za predajné automaty 0.
g) Daň za ubytovanie 824 €.
h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45 342 €.
2) Beţné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
106 198

Skutočnosť k 31.12.2011
105 892

% plnenia
99,71

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 138 700 €, upravených na 80 853 € bol skutočný príjem k 31.12.2011
v sume 80 771 €, čo je 99, 09 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 769
€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 78 002 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
z rozpočtovaných 13 441 € a upravených na 17 557 € bol skutočný príjem k 31.12.2011
v sume 17 556 €, čo je 99,99 % plnenie.
Prevaţnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vo výške 2 415 €, ako i za
prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 15 141 €.
Ďalej obec prijala za pokuty a penále 50 €.
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb (napr. smetné nádoby, za vyhlásenie v MR, za
separovaný zber a pod.) boli vo výške 904 €.
Okrem uvedený príjmov obec prijala i úroky na beţných účtoch vo výške 599 €, príjmy
z dobropisov a z vratiek ako i z refundácií vo výške 3 624 € a poplatky a platby od rodičov
detí, ktoré navštevujú MŠ vo výške 2 385 €.
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3) Beţné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2011
31 943

Skutočnosť k 31.12.2011
31 940

% plnenia
99,99

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Krajský úrad ŢP
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad XXX
Ministerstvo kultúry SR
Obvodný úrad
ÚPSVaR
Eur. fond reg. rozvoja + ŠR

Suma v €
8 494,94
163,73
1 335,48
1 280,00
473,88
500,00
1 386,00
2 470,00
15 836,41

Účel
Aktívna politika trhu práce r. 2011
ŢP
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
REGOB
Knihy do kniţnice
SODB
Aktívna politika trhu práce r. 2010
Revitalizácia

Beţné granty a transfery vo výške 31 940,44 € boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade
s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
623 497

Skutočnosť k 31.12.2011
623 495

% plnenia
99,99

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovo upravených 15 220 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 15 219 €, čo je
99,99 % plnenie.
Ide o príjem za predaj : - áut
2 690,00. €
- bytu
12.528,80 €
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 50 €, upravených na 1 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume
1 499 €, čo predstavuje 99,93 % plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 579 486 €, upravených na 606 777 € bol skutočný príjem k 31.12.2011
v sume 606 777 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Eur. fond reg. rozvoja
ŠR k ERDF

Suma v €
Investičná akcia
542 906,24 Revitalizácia (ERDF)
63 871,33 Revitalizácia (ŠR)

Obec v roku 2011 menované transfery pouţila v súlade s určeným účelom.
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
110 691

Skutočnosť k 31.12.2011
110 687

% plnenia
99,99

V roku 2011 bol čerpaný úver na dofinancovanie rekonštrukcie budovy OcÚ v sume 80 687
€, ktorý bol dodatočne schválený obecným zastupiteľstva dňa 09. 02. 2012 na 1.
mimoriadnom zasadnutí OcZ.
Obec na svojom 3. mimoriadnom zasadnutí OcZ schválila pouţitie preddavkov (tzv. pôţičku)
dodávateľovi na predfinancovanie faktúry, ktorá mala splatnosť 24. 03. 2011 z dôvodu, ţe
finančné prostriedky boli obci poukázané z Riadiaceho orgánu aţ v neskoršom termíne.
Dodávateľská firma Cesty Nitra 23. 6. 2011 vrátila preddavok (pôţičku) v plnej výške a to
30.000 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2011 zo dňa 13. 06. 2011 bolo schválené pouţitie
časti rezervného fondu v sume 60 000 € na preklenutie časového nesúladu vyfinancovania
výdavkov spojených s ukončením revitalizácie obce. Následne boli tieto prostriedky vrátené.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
1 280 210

Skutočnosť k 31.12.2011
1 255 934

% plnenia
98,10

Skutočnosť k 31.12.2011
437 762

% plnenia
95,40

1) Beţné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
458 858

v tom :
OPRAV
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Výdavky verejnej správy
169 599
Ekonomická oblasť
14 662
Ochrana ţivotného prostredia
76 000
Bývanie a občianska vybavenosť
46 509
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo
59 454
Vzdelávanie - predškolská výchova
64 546
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
11 238
Sociálne zabezpečenie
16 850
Spolu
458 858

Skutočnosť
160 993
14 421
71 921
44 874

% plnenia
94,93
98,35
94,63
96,48

56 524
62 406

95,07
96,68

10 695
15 928
437 762

95,17
94,53
95,40

a) Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 130 935 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 126 148 €, čo je
96,34 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 50 188 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 49 447 €, čo je 98,52
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 226 316 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 212 032 €, čo je
93,69 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a sluţby.
d) Beţné transfery
Z rozpočtovaných 26 057 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 24 809,36 €, čo
predstavuje 95,21 % čerpanie upraveného rozpočtu. Ide hlavne o transfer na spoločný úrad
v Topoľčanoch vo výške 2 211,44 €, odstupné vo výške 9 207,13 € a transfer OFK vo výške
9 960,13 a pod.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 25 362 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 25 320 €, čo
predstavuje 99,83 % čerpanie. Jedná sa hlavne o splácanie úrokov zo úveru ŠFRB vo výške
12 811 € a z úveru na rekonštrukciu OcÚ vo výške 11 865 € ako aj z finančného prenájmu na
auto vo výške 644 €.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
718 273

Skutočnosť k 31.12.2011
717 012

% plnenia
99,82

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana ţivotného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
17 111
700 819

skutočnosť
15 857
700 812

% plnenia
92,67
99,99

343

343

100,00

718 273

717 012

99,82
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a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup PC - vypracovanie PD – chodník Odbojárov
- vypracovanie PD – revitalizácia obce

b) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia budovy OcÚ

v sume 671 €,
v sume 186 €
v sume 15 000 €: EU(11S1) = 12 750 €
ŠR(11S2) = 1 500€
vl.(11GA) =
750 €

v sume 83 921 €, ktorá bola financovaná z úveru
80 687 €, z kapitálových príjmov 1236,65 €
a z beţných príjmov 1997 €.

c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- revitalizácia obce
celkovo v sume 616 891 €,
Revitalizácia bola financovaná z prostriedkov EÚ(11S1) 523 558 €,
ŠR (11S2) 61 595 € ,
Spolufin. z vlast. (11GA) 31 186 €
Vlastné zdroje (41)
552 €
d) Ochrana ţivotného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
--e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
--f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
--g) Vzdelávanie - základné vzdelanie
h) Vzdelávanie – predškolská výchova a školské stravovanie
Ide o zakúpenie zariadenia v hodnote 343 €.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
103 079

Skutočnosť k 31.12.2011
101 166

% plnenia
98,14

Z rozpočtovaných 73 079 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2011 v sume 71 166 €, čo predstavuje 97,38 %. Ide o splátky úveru na
rekonštrukciu OcÚ vo výške 25 695 €, splátky ŠFRB 43 485 € a finančný prenájom 1 986 €.
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Obec na svojom 3. mimoriadnom zasadnutí OcZ schválila pouţitie preddavkov (tzv. pôţičku)
dodávateľovi na predfinancovanie faktúry, ktorá mala splatnosť 24. 03. 2011 z dôvodu, ţe
finančné prostriedky boli obci poukázané z Riadiaceho orgánu aţ v neskoršom termíne.
Celá táto operácia prebehla na základe Zmluvy o pôţičke s dodávateľom diela „Revitalizácia
centra obce Tovarníky“ – firmou Cesty Nitra kvôli predĺţeniu splatnosti faktúry č.
0801100663 vo výške 200 745,50 Eur z dátumu splatnosti 24. 3. 2011 na 30. 6. 2011.
OcZ bola schválená výška 4 x 10 000 €. V skutočnosti prebehli len tri splátky a to z dôvodu
prefinancovania faktúry Riadiacim orgánom. Následne došlo k úhrade faktúry dodávateľovi
a okamţitému vráteniu tzv. preddavku.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.

4. Pouţitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2011
Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2011

bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok
finančné operácie
úver

Skutočnosť
k 31.12.2011
v celých €

1 280 210

1 281 001,46

546 022
623 497
110 691
1 280 210

546 819,84
623 494,90
110 686,72
1 255 934,30

458 858
718 273
103 079
-

437 756,27
717 012,08
101 165,95
25 067,16

príjmy
výdavky
výsledok
546819,84 437756,27 109063,57
623494,9 717012,08 -93517,18

30000
80686,72

30000
71165,95

finančné operácie
nečerpané fin. prostr. rozpočt.
výsledok hospodárenia

15546,39
0
80686,72
-71165,95
9520,77
0
25067,16
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Obec dosiahla:
prebytok beţného rozpočtu:
+ 109 063,57.
schodok kapitálového rozpočtu:
- 93 517,18 €,
ktorý vykryla:
prijatými návratnými zdrojmi financovania vo výške
a prebytkom beţného rozpočtu vo výške:
výdavkové fin. operácie obec kryla z prebytku beţného rozpočtu vo výške
Rekapitulácia: 109 063,57 – 12 830,46 – 71 165,95 = 25 067,16 €.

80 686,72 €
12 830,46 €
71 165,95 €.

Prebytok rozpočtu v sume 25 067,16 € 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, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

25 067,16 €

5. Tvorba a pouţitie 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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2011

Suma v €
75 785,26

Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.7/2011 zo dňa 13. 6. 2011
„revitalizácia obce“ na preklenutie čas. nesúladu
vrátenie

60 000
- 60 000

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2011

75 785,26
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Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2011

208,04

Prírastky - povinný prídel -

%

878,74

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

853,31

- regeneráciu PS, dopravu

130,00

- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2011

103,47

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

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Majetok spolu

4 162 263

4 293 217

Neobeţný majetok spolu

3 837 951

3 846 423

-

-

Dlhodobý hmotný majetok

3 597 290

3 599 122

Dlhodobý finančný majetok

240 661

247 301

Obeţný majetok spolu

316 213

440 025

70

452

Zúčtovanie medzi subjektami VS

-

-

Dlhodobé pohľadávky

-

-

Krátkodobé pohľadávky

12 912

150 494

Finančné účty

303 231

289 079

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

8 099

6 769

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 162 263

4 293 217

Vlastné imanie

1 607 547

1 513 543

z toho :

-

Oceňovacie rozdiely

-

-

Fondy

-

-

Výsledok hospodárenia

1 607 547

1 513 543

Záväzky

1 988 932

1 664 519

18 655

14 032

-

-

1 292 628

1 260 859

Krátkodobé záväzky

445 090

102 077

Bankové úvery a výpomoci

232 559

287 551

Časové rozlíšenie

565 784

1 115 155

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči ŠFRB
- voči spoločnosti....

287 551 €
14 458 €
€
19 429 €
1 151 925 €
7 598 €

Obec má uzatvorenú zmluvu o finančnom prenájme na nákup automobilu Renault Master.
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na Rekonštrukciu budovy Obecného úradu.
V roku 2011 sa začalo so splácaním úveru od 01. apríla.
Obec má ďalej uzatvorené zmluvy so ŠFRB. (podrobne v tabuľke)
Všetky splátky istín obec uhrádza mesačne v stanovených termínoch.
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P.
č.

Rok
prijatia
úveru
2010
2004
2005
2005
2010

1.
2.
3.
4.
5.

Druh úveru
Bankový úver
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
Finančný prenájom

Výška
Výška
Zostatok
Splatnosť
prijatého
úroku
k 31.12.2011
úveru
313 246,18
11 865
287 551
r. 2020
662 550,62
6 368
520 220
r. 2034
519 020,00
4 304
422 019
r. 2035
257 883,55
2 140
209 686
r. 2035
19 486,88
644
7 598
r. 2015

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie TOVÁRNIKY s. r. o.
Daná organizácia nevykonávala v roku 2011 ţiadnu činnosť a poslanci OcZ schválili jej
zrušenie. K 31. 12. 2011ešte nedošlo k skutočnému zrušeniu.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla v roku 2011 ţiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2011 nepodnikala.

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

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

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
zaloţeným 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

---

13

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

--Obec nemá zriadenú ţiadnu rozpočtovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
---

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

--Obec neposkytla v roku 2011 ţiadne finančné prostriedky.

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. ..... o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota - beţné výdavky
OSTK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

9 960 €

9 960 €

0

612 €

612 €

0

-4-

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. .....
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

BV-Aktívna politika trhu
práce r. 2011
BV-ŢP

8 494,94

8 494,94 0

163,73

163,73 0

Krajský stavebný
úrad
Krajský školský
úrad
Obvodný úrad
XXX
Ministerstvo
kultúry SR
Obvodný úrad

BV-Spoločný stavebný úrad

1 335,48

1 335,48 0

BV-Školstvo

1 280,00

1 280,00 0

BV-REGOB

473,88

473,88 0

BV-Knihy do kniţnice

500,00

500,00 0

BV-SODB

1 386,00

1 386,00 0

ÚPSVaR

BV-Aktívna politika trhu
práce r. 2010
BV-Revitalizácia

2 470,00

2 470,00 0

15 836,41

15 836,41 0

KV-Revitalizácia

542 906,24

542 906,24 0

KV-Revitalizácia

63 871,33

63 871,33 0

Krajský úrad ŢP

Eur.fond reg.
rozvoja + ŠR
Eur.fond reg.
rozvoja
ŠR k Eur.fond
reg. rozvoja

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2011 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.
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Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

--Obec neposkytla ţiadne finančné prostriedky inej obci.

f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

--Obec v roku 2011 neobdrţala ani nesposkytla ţiadne finančné prostriedky voči VÚC.

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

Vypracovala:

Predkladá:

V Tovarníkoch dňa 19. 05. 2012.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku v sume 25 067,16 €, 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 :
- tvorba rezervného fondu
25 067,16 €
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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