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Obec: V.H.Kalinka

Záverečný účet Obce V.H.Kalinka za rok 2012
1.Rozpočet obce na rok 2012
Obec V. H.-Kalinka je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a
finančnými prostriedkami v súlade so zákonmi č. 523/2004 Z.z. - o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a 431/2002 Z.z. o účtovníctve
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený za obdobie kalendárneho
roka 2012. Návrh rozpočtu bol predložený obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie dňa
16.03.2012 pod uzn. č. 5/2012, kedy bol aj schválený. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v
celkovej výške 309117 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
V priebehu roka nebolo treba meniť rozpočet, nakoľko projekty a výdavky a príjmy s nimi spojené
boli zahrnuté do rozpočtu a ukončené v priebehu roka. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky
spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým
osobám. Príjmy a výdavky sú v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.
Plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené ťažbou dreva v obecnom lese, zmarenými investíciami týkajúce
sa plynofikácie obce a projektami prebiehajúcimi z minulých rokov. Rozpočet bol ovplyvňovaný aj
zmenami týkajúcimi sa účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zmenami vo vývoji
dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, ktorá je obci poskytovaná vo forme
podielových daní v príjmoch a vo výdavkoch dani z príjmov PO z príjmov, na ktoré obec nebola
založená.

Rekapitulácia rozpočtových príjmov za rok 2012 ( Výkaz Fin- 1-04)
schválený
Bežný rozpočet spolu
Kapitálový rozpočet
Fin. operácie
Spolu príjmy

upravený

Skutočnosť k 31.12.2012

170 627,00 nebol

143 724,80

63 666 nebol

63 546,87

74 824,00 nebol

69 207,61

309117 0

276 479,28

Z rozpočtových príjmov (finančné operácie) bola vyňatá položka 454 001- príjmy z RF obce, ktorá
bola rozpustená do rozpočtu obce v sume 15515,13 €. Je to rozdiel z výsledku hospodárenia z roku
2011 a prevodom na účet RF obce podľa rozhodnutia zastupiteľstva zo dňa 16.03.2012 pod
uznesením č. 02/2012.
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Rekapitulácia výdavkov za rok 2012 (Výkaz FIN - 04)
schválený

upravený

Skutočnosť k 31.12.2012

Bežný rozpočet spolu

154 293,00

0,00

126 153,30

Kapitálový rozpočet

80 000,00

0,00

75043,03

74824

0,00

69332,06

309 117,00

nebol

270 528,39

Fin. operácie
Spolu výdavky

Výsledok rozpočtového hospodárenia v schvaľovaní - je rozdiel medzi rozpočtovými príjmami
a výdavkami čo je prebytok v sume 5 950,89 €.
Bežné príjmy – dotácie a transfery
Okrem vlastných bežných príjmov dostala obec V.H.Kalinka aj dotácie na bežné výdavky a to
nasledovne:
Poskytovateľ

účel

Poskytnutá Vyčerpaná
suma
suma

Vrátené nezúčtované

Krajský úrad pre cestnú dopravu
B.B.

oprava

19

19

0

Krajský stavebný úrad, B.B.

Stavebný úrad Vígľaš,
plat, odvody, materiál

340

340

0

Strava, ŠJ pri MŠ, ÚPSVaR
Detva

stravovacie návyky
sociálne slabších rodín

298

236

- 62

Podpora výchovy k plneniu
školských pov. dieťaťa ohr. soc.
vylúčením, ÚPSVaR Detva

školské potreby

49,80

49,80

0

Pieseň pre mamičku, Deň úcty k
starším - BBSK

Deň matiek, mesiac
úcty k starším

400

400

0

Voľby do NRSR

odmeny komisárom,
materiál, odvody do
poisť. cestov. náhrady

823,73

729,29

- 94,44

Krajský školský úrad, B.B.

výchova a vzdelávanie
pre MŠ

840

840

0

Krajský úrad životného prostredia prenesený výkon
B.B.
starostlivosti o živ.pr.

39,35

39,35

0

REGOB, OÚ Zvolen

120,12

120,12

0

1792,30

1792,30

0

prenesený výkon

Matrika, Ministerstvo vnútra SR, úhrada nákladov
Bratislava
preneseného výkonu
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Transfery v bežnom rozpočte boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálový rozpočet sa týkal projektov 3.4.1 a 3.4.2., ktoré sa ukončili v roku 2012.
Finančné operácie sa týkali taktiež z väčšej časti projektov 3.4.1 a 3.4.2, ale aj nového účtovania
stravy v školských jedálňach.
2.Evidencia a hospodárenie s majetkom obce
Obec eviduje majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom obce i nakladá. Obec
chráni majetok pred poškodením a odcudzením bezpečnostnými opatreniami uzatvorením poistných
zmlúv.
K 31.12.2012 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na účtoch v
peňažnom ústave Vúb a.s., pokladni a stavu pohľadávok a záväzkov.
3.Rekapitulácia aktív a pasív za rok 2012 v € ( výkaz Súvaha ROPO SFOV 1-01)
Aktíva

Úč
et

Označenie

Suma k 31.12.2011 Suma k 31.12.2012
v€
v€

21

Stavby

147453

210 724,80

22

Samostatne hnuteľné veci

5944

3 511,28

23

Dopravné prostriedky

1380

0,00

31

pozemky

445551

42

Obstaranie DHM

9674

4 302,07

63

Cenné papiere

73746

73 746,00

446 438,80

112 Materiál na sklade (ŠJ)

249

54,57

211 pokladňa

595

455,65

213 ceniny

0

221 Bankové účty

23516

311 odberatelia

638

637,75

318 Pohľadávky nedaňové- voda

97

320,08

319 Pohľadávky daňové

1893

381 Náklady budúcich období

46

Spolu aktíva

710782

40,00
29 630,92

1 536,69
244,77
771 643,38

Pasíva
TR.

Označenie

Suma k 31.12.2011 v € Suma k 31.12.2012 v €

81

oprávky k stavbám

263073

82

oprávky k samostatne HV

8651
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83

oprávky k dopravným prostriedkom

1380

321 Dodávatelia

340

324 prijaté preddavky

116

384 výnosy budúcich období

109551

415 oceňovacie rozdiely z kap. účastín

1748

428 nevysp. výsledok hosp. min. rokov

563970

431 výsledok hosp. v schvaľovaní

33621

472 záväzky zo soc. fondu

51,70

Spolu pasíva

982501

4. Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke
Obec má všetky bankové účty vedené vo VÚB banke, pobočka Detva, zostatok k 31.12.2011 je
nasledovný:
Flexibiznis - základný bežný účet – 6624412/0200 – zostatok –
Flexibiznis účet- projekt 2 – 2704776754 /0200– zostatok –
Flexibiznis účet- projekt 1 – 2704791655/0200 – zostatok –
Účet ŠJ – MŠ – 1500564157/0200 – zostatok –
Rezervný fond – 1230006624412/0200 – zostatok –
Sociálny fond – 1131427658/0200 – zostatok –
Dotačný účet – 1500531953/0200 – zostatok –

17575,20 €
1,00 €
6,00 €
648,72 €
4760,03 €
89,75 €
434,82 €

5. Prehľad o stave a vývoji záväzkov a pohľadávok.
Obec nemá k 31.12.2011 žiadne záväzky ani úvery voči žiadnej banke.
Záväzky za vedenia soc. fondu vo výške 52 €, voči dodávateľom predpísané faktúry v decembri a
uhradené v januári vo výške 340 €, prijaté preddavky Školskej jedálne pri MŠ vo výške 116 €.
Krátkodobé pohľadávky vedie obec voči odberateľovi Eko- družstvo Kalinka vo výške 638 € za
nájom pozemkov, ďalej pohľadávky nedaňové za vodu vo výške 97 € a daňové vo výške 1893 €.
Zoznam daňových a nedaňových pohľadávok je na nahliadnutie v kancelárii hospodárky obce.
6. Tvorba a použitie finančných fondov za obec :
Rezervný fond : počiatočný stav – 4760,03 €
použitie - 0
konečný stav – 4760,03 €
Sociálny fond : počiatočný stav – 89,75 €
použitie – bol rozpustený dňa 05.12.2012 vo výške – 537,50 € vo forme odmeny
rovnakým podielom pre každého zamestnanca okrem starostu obce
konečný stav – 89,75 €
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7.Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec V.H.Kalinka neprevzala žiadne záruky poskytované fyzickým osobám, podnikateľom ani PO.
Uzatvorila zmluvu s Pavlom Ďurišom, bytom V.H.Kalinka č.50 o splátke pohrebu zosnulého Jána
Ďuriša jeho brata, za ktorého obec kôli insolventnosti príbuzných uhradila dňa 22.11.2011 pohrebné
vo výške 694,80 EUR. Pavel Ďuriš mesačne spláca sumu po 50 € až do splatenia čiastky 694,80 €.
O úhradách sa vedie presná evidencia.
Výsledok hospodárenia (17 239,13 €) a záverečný účet obce za rok 2011 bol vypracovaný z týchto
podkladov :





Výkaz ziskov a strát
Výkaz o plnení vybraných finančných ukazovateľov
Súvaha
Poznámky k účtovnej uzávierke

Všetky uvedené materiály sú k nahliadnutiu v účtovnej jednotke.
8. Finančné kontroly
Finančné kontroly boli vykonané v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. a jeho noviel. Predbežná
kontrola príjmov a výdavkov bola vykonaná pri každej účtovnej operácii a doklade.

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia v roku 2011, navrhujem obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce ako aj celoročného hospodárenia Obce
V.H.Kalinka za rok 2011.
V súlade s § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, navrhujem prebytok
hospodárenia vo výške 10% zo sumy 17 239,13 € presunúť na účet rezervného fondu obce.

Vo V.H.Kalinka dňa 02.02.2011
Vypracovala : Gondová Anna

Vypracovala : Anna Gondová

Schválil :Ing. Michalec Pavel
starosta obce
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