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Záverečný účet Obce Blatnica 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 výrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2010 uznesením č.
47/2010.
Bol zmenený trikrát:
- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 14.03.2011 uznesením č. 2/2011
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2011 uznesením č. 20/2011
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2011 uznesením č. 35/2011

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce za rok 2011

248 213

Rozpočet
po zmenách
276 782

248 213

276 022
760

248 213

276 782

248 213

276 733
49
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
276 782

Skutočnosť k 31.12.2011
270 346

% plnenia
97,67

Bežné príjmy za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
276 022

Skutočnosť k 31.12.2011
269 586

% plnenia
97,67

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
207 754

Skutočnosť k 31.12.2011
201 355

% plnenia
96,92

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 180 293 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 173 266 €, čo predstavuje plnenie na 96,10
%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 092 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 13 607 €, čo je
103,93% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 314 €, dane zo stavieb boli v sume
5 265 € a dane z bytov v sume 28 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 13 607 €.
K 31.12.2011 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.
c) Daň za psa : rozpočtovaných 474 € plnenie 483 € % plnenia 101,90 %
d) Daň za užívanie verejného priestranstva:
rozpočtovaných 150 € plnenie 100 € % plnenia 66,67 %
e) Daň za nevýherné hracie prístroje:
rozpočtovaných 245 € plnenie 210 € % plnenia 85,71 %
f) Daň za ubytovanie: rozpočtovaných 1.500 € plnenie 1.234 € % plnenia 82,27 %
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
rozpočtovaných 12.000 € plnenie 12.454 € % plnenia 103,78 %
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
21 821

Skutočnosť k 31.12.2011
19 838

% plnenia
90,91

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9.384 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 8.285 €, čo je 88,29 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8.285 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 4.200 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 3.638 €, čo je 86,61 %
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích
prístrojov, ktoré sú v sume 1.493,50 €.
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Pokuty, penále a iné sankcie z porušenia predpisov: z rozpočtovaných 5 € bol skutočný
príjem k 31.12.2011 5 € čo je 100,00 % plnenie.
Iné poplatky a platby - poplatky za Dom smútku, Dom služieb, predaj tovaru, poplatky za
školné v MŠ a ŠKD, réžia ŠJ:
Z rozpočtovaných 5.630 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 5 313 €, čo je 94,37 %
plnenie.
Úroky z tuzemských vkladov :
Z rozpočtovaných 25 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 20 €, čo je 78,76 %
plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2011
2.577

Skutočnosť k 31.12.2011
2.577

% plnenia
100,00

Ide o príjem z dobropisov za elektrickú energiu, plyn
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.

Suma v €
304
967
3.195

8.
9.
10.
11.

Poskytovateľ
Obvodný úrad Martin
Obvodný úrad Martin
Audiovizuálny fond
Bratislava
Obvodný úrad Martin
Obvodný úrad Martin
Krajský úrad životného
prostredia Žilina
Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemné
komunikácie Žilina
ÚPSVaR Martin
Krajský školský úrad Žilina
Krajský školský úrad Žilina
ÚPSVaR Martin

12.
13.

Krajský školský úrad Žilina
OV SZPB Martin

1 387
30

14.
15.

ÚPSVaR Martin organizácie
Súkromné školské centrum
záujmovej činnosti
Liptovská Štiavnica
Súkromný školský klub detí
Ružomberok

176
1 600

Dotácia na stravu pre deti v HN
Transfer na Základnú školu
Transfer na vzdelávacie poukazy
Dotácia na školské potreby pre deti v
HN
Dotácia pre deti 5 a viac ročné v MŠ
Príspevok na Beh Gaderskou
dolinou
Transfer – rodinné prídavky
Príspevok na MŠ a ZŠ

1 485

Príspevok na MŠ a ZŠ

4.
5.
6.
7.

16

1 790
65
105
48

83
35 679
1 462
17

Účel
Transfer na obyvateľstvo
Transfer na SODB 2011
Dotácia na projekt „Blatnica vo
filme“
Matrika
Refundácia mzdy skladníka CO
Dotácia na životné prostredie
Transfer na cestnú dopravu
a pozemné komunikácie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
760

Skutočnosť k 31.12.2011
760

% plnenia
100,00

Ide o nevyčerpané prostriedky zo Súkromného školského centra záujmovej činnosti Liptovská
Štiavnica pre MŠ a ZŠ z roku 2010, ktoré boli použité na bežné výdavky pre MŠ a ZŠ
v priebehu roka 2011

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
276 782

Skutočnosť k 31.12.2011
258 502

% plnenia
93,40

Skutočnosť k 31.12.2011
258 453

% plnenia
93,39

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
276 733

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Výdavky verejnej správy- ŠR
Ekonomická oblasť
Matrika ŠR
Matrika VZ
Ostatné všeobecné verejné služby –
SODB 2011
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava - správa a údržba
ciest
Cestná doprava - správa a údržba
ciest -ŠR
Nakladanie s odpadmi
Bývanie a občianska vybavenosť
Bývanie a občianska vybavenosť ŠR
Verejné osvetlenie
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
TJ, ATC
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
TJ – ŠR VP
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Kultúrne služby
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Knižnica
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
ZPOZ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
ZPOZ – ŠR AVF

Rozpočet
82 208
369
663
1 790
31
967

Skutočnosť
68 275
369
497
1 790
31
967

% plnenia
83,05
100,00
74,92
100,00
100,00
100,00

4 178
2 913

4 178
2 917

100,00
100,12

48

48

100,00

16 000
19 231
105
5 000
5 200

16 519
17 283
105
5 317
5 153

103,24
89,87
100,00
106,34
99,11

885

885

100,00

5 140

5 165

100,48

2 587

2 510

97,04

7 200

7 111

98,77

3 195

3 195

100,00
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Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
ZPOZ SZPB
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Miestny rozhlas
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Dom smútku
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
Cirkvi
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - predškolská výchova
ŚR –KŠÚ
Vzdelávanie - predškolská výchova
ŚR – SŠCZČ RK
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠR, KŚÚ, ÚPSVaR
Vzdelávanie - základné vzdelanie
VZ
Vzdelávanie - základné vzdelanie SŠCZČ RK
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie - ŠR
Vzdelávanie - školské stravovanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
ŠR
Sociálne zabezpečenie – rodinné
prídavky ŠR
Sociálne zabezpečenie
Spolu

30

30

100,00

630

201

31,90

633

633

100,00

500

500

100,00

40 100
1 387

37 907
914

94,53
65,91

850

850

100,00

35 696

35 696

100,00

9 044

9 381

103,73

1 050

1 050

100,00

9 349

9 159

97,97

576

577

100,00

18 256
83

18 318
83

100,34
100,00

176

176

100,00

663
276 733

663
258 453

100,00
93,39

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 119 668 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 109 008. €, čo je
91,09 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, DOVP, matriky,
pracovníkov Materskej školy, Základnej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne .
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 41 617 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 38 375 €, čo je
92,21 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 111 471 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 107 305 €, čo je
96,26 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 977 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 3 766 €, čo
predstavuje 94,69 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
49

Skutočnosť k 31.12.2011
49

% plnenia
100,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Vzdelávanie - základné vzdelanie –
precenenie rozpočtu a vypracovanie
správy o stave strechy ZŠ – VZ
Spolu

rozpočet
49

skutočnosť
49

% plnenia
100,00

49

49

100,00

a) Vzdelávanie - základné vzdelanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia strechy na budove ZŠ – precenenie rozpočtu a vypracovanie správy
o stave strechy v sume 49 €

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2011
Prebytok rozpočtu v sume 11 083,28 € 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,
SŠCZČ Lietava a SŠKD Ružomberok v sume 2.418,12 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
8. 665,16 €
Zostatok finančných operácií v sume 760 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
760,00 €
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
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 472,89 €, a to na :
- dotáciu na predškolákov
472,89
€
- nevyčerpané prostriedky zo SŠCZČ Lietava účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 460,23 €, a to na :
a) príspevok pre MŠ v sume 184,09 €
b) príspevok pre ZŠ v sume 276,14 €
-

nevyčerpané prostriedky zo SŠKD Ružomberok účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1.485 €, a to na :
a) príspevok pre MŠ v sume 675 €
b) príspevok pre ZŠ v sume 810 €
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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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011
vo výške 9.425,16 €.

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 nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2011

12.354,70

Prírastky - z prebytku hospodárenia

12.428,15

- uznesenie č. 15/2011 zo dňa 27.06.2012
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2011

24.783,15

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o tvorení a čerpaní sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2011

296,29

Prírastky - povinný prídel - povinný prídel -

1,05 %

853,21

%

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2011

1.149,50
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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

1 563 204

1 517 357

Neobežný majetok spolu

1 521 330

1 463 278

933

597

Dlhodobý hmotný majetok

1 368 036

1 310 320

Dlhodobý finančný majetok

152 361

152 361

Obežný majetok spolu

37 737

50 198

1 626

2 172

254

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

2 740

2 747

Finančné účty

33 117

45 279

4 137

3 881

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

1 563 204

1 517 357

819 015

798 004

-1

-1

Výsledok hospodárenia

819 016

798 005

Záväzky

21 084

22 745

7 398

6 395

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

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

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

104

296

1 150

13 390

15 096

723 105

696 608

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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
472,89
- voči zamestnancom
7.376,76

€
€
€
€

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2011 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť

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

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

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.
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a.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN 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-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

500,00 €

500,00 €

0,00 €

Telovýchovná jednota Družstevník Blatnica

500,00

500,00

0,00

SNK Martin – bežné výdavky 2008

49,79 €

0,00 €

49,79 €

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Evanjelická cirkev a. v .Blatnica

-4-

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách. K 31.12.2011 nebola vyúčtovaná dotácia poskytnutá SNK Martin v roku 2008
v sume 49,79 € na rod Révai

b.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

-3-

Dotácia na obyvateľstvo

303,60 €

303,60 €

0,00 €

Dotácia na SODB 2011

967,00 €

967,00 €

0,00 €

Transfer na matriku

1.790,40 €

1.790,40 €

0,00 €

Obvodný úrad

Transfer na skladníka

64,80 €

64,80 €

0,00 €

Martin

CO

Audiovizuálny

Transfer na projekt

3.195,00 €

3.195,00 €

0,00 €

fond SR

„Blatnica vo filme“

Obvodný úrad
Martin
Obvodný úrad
Martin
Obvodný úrad
Martin
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Krajský úrad

Transfer na životné

životného

prostredie

104,90 €

104,90 €

0,00 €

48,12 €

48,12 €

0,00 €

83,42 €

83,42 €

0,00 €

35.679,00 €

35.679,00 €

0,00 €

1.462,00 €

1.462,00 €

0,00 €

16,60 €

16,60 €

0,00 €

1 370,00 €

914,11 €

472,89 €

175,92 €

175,92 €

0,00 €

prostredia Žilina
Krajský úrad pre

Transfer na cestné

cestnú dopravu

hospodárstvo

a pozemné
komunikácie
Žilina
ÚPSVaR Martin

Dotácia na stravu pre deti
v hmotnej núdzi

Krajský školský

Transfer na základnú

úrad Žilina

školu

Krajský školský

Transfer na vzdelávacie

úrad Žilina

poukazy

ÚPSVaR Martin

Transfer na učebné
pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi

Krajský školský

Transfer pre MŠ – bežné

úrad Žilina

výdavky pre deti rok
pred nástupom na
povinnú školskú
dochádzku

Ministerstvo

Transfer na rodinné

pôdohospodárstva

prídavky

SR
c.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d.
Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC
Obec nedostala v roku 2011 žiadnu dotáciu z VÚC
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e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Obec
Sučany
–
Spoločný stavebný
úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1.058,00 €

1.058,00 €

0,00 €

f.
Finančné usporiadanie voči ostatným organizáciám
Organizácia

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Súkromné
školské
centrum záujmovej
činnosti Lietava
Súkromný školský
klub
detí
Ružomberok

1.600,23 €

1.140,00 €

460,23 €

1.485,00 €

0,00 €

1.485,00 €

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracoval: Ing. Ján Kohútka

Predkladá: Ing. Ján Kohútka

V Blatnici dňa 21.05.2012
9. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 9.425,16 €, 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 9.425,16 €
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.
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