Záverečný účet Obce Vinica za rok 2011
Záverečný účet obce Vinica je zostavený v zmysle § 16 odst.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa § 10 odst.3 písm. a) a b)
citovaného zákona z rozdielu bežného rozpočtu, t.j. bežných príjmov a bežných výdavkov
a kapitálového rozpočtu, t.j. kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov.
v€
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2011
795.819,27
Skutočné bežné výdavky k 31.12.2011
777.199,14
Rozdiel +/+
18.620,13
Skutočné kapitálové príjmy k 31.12.2011
778,80
Skutočné kapitálové výdavky k 31.12.2011
59.321,13
Rozdiel +/- 58.542,33
===================================================
Výsledok hospodárenia - schodok
- 39.922,20
Výsledok hospodárenia za rok 2011 je s c h o d o k

a) Plnenie rozpočtu
V roku 2011 Obec Vinica hospodárila na základe
zastupiteľstva č. 29/XII-2010 zo dňa 8.12.2010.
Počas roku 2011 schválený rozpočet bol upravený - dňa
- dňa
- dňa
- dňa

vo výške - 39.922,20 €.

rozpočtu schváleného uznesením obecného
4.2.2011 uznesením č. 2/II-2011
10.6.2011 uznesením č. 11/VI-2011
25.8.2011 uznesením č. 22/VIII-2011
24.11.2011 uznesením č. 29/XI-2011

Plnenie rozpočtu za rok 2011 je nasledovné:
Ukazovateľ

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
-rozdiel medzi príjmami a
výdavkami - s c h o d o k

rozpočet k 31.12.2011

skutočnosť k 31.12.2011

806.680,806.661,253.625,324.255,-

795.819,27
777.199,14
778,80
59.321,13

- 70.611,-

- 39.922,20

% plnenia

98,65
96,34
0,31
18,29

príjmy finančných operácií
147.429,147.588,71
100,11
výdavky finančných operácií
23.899,20.490,13
85,74
-hospodárenie finančných operácií
123.530,127.098,58
102,88
======================================================================
Celkový rozdiel :
52.919,87.176,38
V skutočnosti boli k 31.12.2011 dosiahnuté rozpočtové príjmy celkom 944.186,78 € a rozpočtové
výdavky v objeme 857.010,40 €. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Vinica v členení podľa
rozpočtovej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti.
Bežné príjmy boli dosiahnuté vo výške 795.819,27 € a bežné výdavky činili 777.199,14 €.

-

2

-

1) V oblasti bežného rozpočtu bol výsledok prebytkový v čiastke 18.620,13 €. Prebytok bežného
rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť na krytie
schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom
výdavkových finančných operácií.
V uvedenej sume je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných dotácií z roku 2011 spolu vo výške
18.886,41 € na úseku školstva (na dopravu žiakov ZŠ 197,55 €, normatívne príspevky ZŠ 18.688.86 €)
V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 611/2005 Zz. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004
Zz. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom roku pri usporiadaní výsledku hospodárenia obce
z prebytku vylučujú.
Výsledok bežné rozpočtu bol v skutočnosti s c h o d k o v ý , nakoľko prebytok bežného
rozpočtu je nižší ako zostatok nevyčerpaných dotácií o 266,28 €.
2) Kapitálové príjmy dosiahli 778,80 € a kapitálové výdavky 59.321,13 €.
V oblasti kapitálového rozpočtu v roku 2011 neboli čerpané prostriedky z plánovanej dotácie zo ŠR
z 440.810.- € na realizáciu centrálnej zóny obce, ani z plánovanej dotácie 252.125,- € na prístavbu
a rekonštrukciu obecnej hasičskej zbrojnice.
Výsledok kapitálového rozpočtu bol schodkový v čiastke 58.542,33 €.
3) V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 147.588,71 €. V uvedenej sume
je zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných dotácií na úseku školstva z roku 2010, spolu vo výške
20.410,95 € školstva ( na dopravu žiakov ZŠ 166,85 €, normatívne príspevky ZŠ 20.244,10 €) , ktorý
zostatok sa z hospodárenia finančných operácií obce vylučuje.
Výdavky boli vyčerpané v objeme 20.490,13 €.
Z finančných operácií vznikol kladný zostatok vo výške 85.559,49 €
Finančné usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia – n á v r h
Prebytok bežného rozpočtu
v tom :- zostatok nevyčerpaných účelových dot. zo ŠR

+

Schodok bežného rozpočtu
potreba zdrojov na usporiadanie schodku bežného rozpočtu

-

€
18.620,13
18.620,13
266,28
266,28

Schodok kapitálového rozpočtu
58.542,33
potreba zdrojov na usporiadanie kapitál.schodku
58.542,33
===========================================================
Výsledok hospodárenia rozpočtu - schodok
- 40.188,48
Použitie zdrojov:
Výsledok finančných operácií
127.098,58
V tom: - príspevky /nájomníkov obec.nájom bytov/ do fondu údržby
1.593,60
- zostatok nevyčerp.účelovej dotácie zo ŠR 2010 /ZŠ/
20.410,95
- potreba na krytie schodku bežného rozpočtu
266,28
- potreba na krytie schodku kapitálového rozpočtu
58.542,33
- zostatok finanč. zdrojov z rozp.hosp.minulých rokov
46.285,42
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-
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Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového
rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 87.176,38 € v čom je
zahrnutý aj zostatok nevyčerpaných dotácií pre školu ktoré sú účelovo určené a budú použité v roku
2012 a príspevky nájomníkov obecných nájomných bytov do fondu údržby.
b) Bilancia aktív a pasív
Celkové aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2011 sú v objeme netto 3.047.897,15 € a zdroje
krytia – pasíva v rovnakej výške
Aktíva tvoria :
Neobežný majetok spolu :
z toho:
-dlhodobý nehmotný majetok
-dlhodobý hmotný majetok
-dlhodobý finančný majetok-akcie / CP z privatiz.vodár.spol./
Obežný majetok spolu :
z toho:
-zúčtovanie medzi subjektami VS /nevyčerpaná dot.ZŠ/
-krátkodobé pohľadávky /-daňové a nedaňové - 4.136,16 €

v€
2.866.829,72
0,2.498.133,72
368.696,167.886,90
18.688,86
26.637,17

- zúčtovanie s európskou spoloč.- 22.501,01 €/

-finančný majetok /zostatok účtu/

122.560,87

Časové rozlíšenie príjmov a nákladov budúcich období
13.180,53
----------------------------------------------------------------------------------------------------Strana aktív –majetok spolu :
3.047.897,15
Pasíva tvoria :
Vlastné imanie spolu :
z toho:
-ostatné fondy /finančná rezerva /
-nevyspor. výsledok hosp.minul.rokov
-výsledok hospodárenia za rok 2011 /rozdiel nákladov a výnosov/

v€
1.329.893,67
32.600,1.341.368,07
- 44.074,40

Záväzky spolu:
748.458,58
z toho:
-rezervy zákonné krátkodobé (za nevyčepr.dovolenky-za rok 2011+rezerva na audít/
7.139,85
-krátkodobé záväzky
33.973,10
-dlhodobé záväzky, z toho: -zost.úverov na obecné náj.byty k 31.12.2011-684.964,12
707.345,63
-zábezpeky na obecné náj.byty 16.983,02 €
-príspevky do fondu údržby náj.bytov 4.111,27
-záväzky zo sociálneho fondu 1.287,22

Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období
969.544,90
z toho: - výnosy budúcich období /neodpís.majetok obstar.z cudzích zdrojov/ 969.544,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Strana pasív–vlastné imanie a záväzky spolu :
3.047.897,15
Podrobná skladba aktív a pasív je uvedená v súvahe za rok 2011.
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c) Stav a vývoj dlhu
- V roku 2006 bol prijatý úver na výstavbu ( zo ŠFR na výstavbu obecných nájomných bytov – 12 bj.)
vo výške 438.159,73 €.
V roku 2011 bolo na istinách prijatého úveru zaplatených 12.044,50 € a príslušné úroky boli
zaplatené vo výške 3.457,91 €.
Splátky prijatého úveru a úrokov k 31.12.2011 činia spolu 88.786,65 € podľa splátok dohodnutých
v úverovej zmluve č. 610/1130/2006 zo dňa 21.6.2006.
Aktuálna mesačná splátka 1.409,31 €, počet nezaplatených splátok 297.
Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2011 činí 370.647,91 € a k tomu príslušný úrok činí 47.910,65 €
Zostatok dlhu činí spolu 418.558,56 €.
- V rokoch 2008 a 2009 došlo k prijatiu ďalšieho úveru vo výške 345.216,76 € ( tiež zo ŠFRB na
výstavbu obecných nájomných bytov–8bj.).
V roku 2011 bolo na istinách prijatého úveru zaplatených 8.445,63 € a príslušné úroky boli zaplatené
vo výške 2.658,07 €.
Splátky prijatého úveru a úrokov k 31.12.2011 činia spolu 37.752,58 € podľa splátok dohodnutých
v úverovej zmluve č. 610/584/2008 zo dňa 4.8.2008.
Aktuálna mesačná splátka 1.110,37 €, počet nezaplatených splátok 322.
Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2011 činí 314.316,21 € a k tomu príslušný úrok činí 44.326,43 €
Zostatok dlhu činí spolu 358.642,64 €.
Celkový zostatok dlhu k 31.12.2011 činí:

777.201,20 €.

Obec Vinica okrem úverov zo ŠFRB nemá prijaté žiadne iné úvery.

d) Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Vinica nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
e) Poskytnuté záruky
žiadne
f) Podnikateľská činnosť
Obec Vinica podnikateľskú činnosť nevykonáva.

Vo Vinici, dňa 20.1.2012
Za správnosť údajov: M.Takácsová, účt. OcÚ

Béla H r u b í k, v.r.
starosta obce

