ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE

ILIJA

ZA ROK 2010

Základné údaje
Názov:
Právna forma:

Obec Ilija
právnická osoba zriadená Zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
Sídlo:
969 01 Ilija 150
Dátum vzniku:
1.1.1991
IČO:
00320692
DIČ:
2021107352
Hlavná činnosť:
územná samospráva
- Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby obyvateľov obce
- Usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce
- Zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií
- Zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom,
udržiavanie čistoty v obci a pod.
- Chráni životné prostredie na území obce
- Zabezpečuje verejný poriadok na území obce
- Plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
- Vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
- Plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2010: 330

Orgány obce
Obecné zastupiteľstvo:

zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov, ktorý
rozhodujú o základných otázkach života obce v zmysle §
11 Zákona č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov
Starosta obce:
Vladimír Bačík do 28.12.2010
je štatutárnym orgánom obce
Milan Jokel od 29.12.2010
Zástupca starostu:
Marián Lupták do 28.12.2010
zvolený obecným zastupiteľstvom
Vratislav Cengel od 29.12.2010
Zvolený obecným zastupiteľstvom
Hlavný kontrolór:
Ing. Zlatica Bačíková
Obecný úrad:
výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce,
ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci.
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného
obdobia: 6,325 (počet zamestnancov 8)
Právne normy:
obec sa riadi pri svojej činnosti viacerými právnymi
normami. Najvýznamnejšie z nich sú:
- Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 138/91 Zb. o obecnom majetku v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien
a doplnkov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien
a doplnkov
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov

-

Všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti
obce
Ďalšie zákony, ktoré svojim obsahom upravujú činnosť obce

Úvod

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po
skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do
záverečného účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k štátnemu rozpočtu a aj voči štátnym fondom.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je
zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom
pre vypracovanie záverečného účtu obce je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo
účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy
za hodnotené obdobie. Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti.
Okrem zabezpečenia základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo
zákona NR SR č. 416/2001 o prechode pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce.

Záverečný účet za rok 2010 obsahuje:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Hodnotenie o plnení rozpočtu obce za obdobie roka 2010
Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2010
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010, finančné vysporiadanie roka
Prehľad o poskytnutých zárukách
Hodnotenie plnenia programov

Súčasťou záverečného účtu je:
-

príloha č. 1
● Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010

-

príloha č. 2
● Správa z Materskej školy

Záverečný účet obce za rok 2010 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.06.2011

V Iliji, dňa 23.06.2011

Milan Jokel
Starosta obce

I.

Hodnotenie rozpočtu obce za obdobie roka 2010

Rozpočet obce za rok 2010 bol schválený Obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 112/2009, dňa 14.12.2009. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
- bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný rozpočet
Kategórie
Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

Schválený
rozpočet
96 629
96 629
0
0
96 629
96 629
0
0

Upravený
rozpočet
132 487
92 621
934
38 932
132 426
105 007
27 419
0

Čerpanie k
31.12.2010
132 487
92 621
934
38 932
132 426
105 007
27 419
0

% plnenia
100
100
100
100
100

Tabuľka obsahuje porovnanie údajov schváleného a upraveného rozpočtu vo vzťahu
k skutočnému čerpaniu.
1. Hodnotenie rozpočtu obce podľa jeho vnútorného členenia
Podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, sa rozpočet obce člení na:
a) bežný rozpočet obce, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky obce
b) kapitálový rozpočet obce, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce
c) finančné operácie
Tieto údaje sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce.
a) Bežný rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 96 621 Eur ku koncu sledovaného obdobia
plnila obec na 92 621 Eur, t. j. 100 %.
Daňové príjmy tvoria:
- podielová daň, daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb a bytov)
- miestne dane – to je daň za psa, komunálny odpad, za verejné priestranstvo, daň za
ubytovanie
Nedaňové príjmy tvoria:
- prenájom majetku obce, administratívne a iné poplatky, úroky z účtov, iné vlastné
nedaňové príjmy
Granty:
- pre školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti obci od Krajského školského úradu
- pre školstvo – stravné z ÚPSVaR
- ostatné príjmy na prenesený výkon štátu – REGOB – hlásenie obyvateľstva, ŽP,
pozemné komunikácie, stavebný úrad
Transfery:
- transfer na voľby

-

opatrenie vlády 260, z dôvodu výpadku podielových daní
opatrenie vlády 724, z dôvodu výpadku podielových daní
transfer z ÚPSVaR na podporu nezamestnanosti

Najvyššie príjmy sme dosiahli v položke 111 003 výnos dane z príjmov – podielové dane vo
výške 69 429 Eur, avšak tieto boli rozpočtované vo výške 77 600 Eur. Ich výpadok spôsobil,
že príjmy nepokrývali čerpanie výdavkov. Materská škola, , ktorej je zriaďovateľom obec,
nemá príjmový účet a príjmy, ktoré vyberie za školné v MŠ odvádza na príjmový účet obce,
čo v roku 2010 predstavovalo čiastku 631 Eur.
Výdavky bežného rozpočtu rozpočtované vo výške 96 629 Eur ku koncu obdobia čerpala
obec a Materská škola a školská jedáleň vo výške 100 007 Eur, t. j. 108,6 %.
Obec vo výške: 77 264 Eur
Vybrané výdavky za obec:
01.1.1 Výdavky verejnej správy
611–mzdy 24 376 €, 620–odvody 8 243 €, 632–energie 4 420 €, 633 – všeobecný materiál,
knihy, časopisy, noviny, reprezentačné 1 631 €, 634-palivo, preprava, mazivá, oleje 1 106 €,
635-rutinná a štandardná údržba 719 €, 637-školenia, semináre, porady, konkurzy a súťaže,
všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, odvody, poistné, odmeny a príspevky 2 433 €,
640-bežné transfery-členské príspevky, odstupné 6 327 €
0.1.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
632, 633, 634, 637-voľby 2 054 €
0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu
651-splácanie úrokov z úveru 996 €
0.3.2.0 Požiarna ochrana
634, 637-kultúrne podujatie, súťaže, prepravné, odmena veliteľovi 376 €
0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
611-mzda 2 764 €, 620-odvody 967 €, 633-materiál 806 €, 634-benzín AČ, prepravné,
čistenie verejných priestranstiev 1 365 €, 637-služby 66 €
0.4.5.1 Cestná doprava
637-materiál-oprava cesty v časti nová dedina, stred dediny, zimná údržba 11 504 €, výdavky
na prenesený výkon 17 €
0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi
637- vývoz smetí a úprava verejných priestranstiev 2 794 €
0.5.4.0 Ochrana prírody a krajiny
výdavky na prenesený výkon 34 €
0.6.1.0 Rozvoj bývania
výdavky na prenesený výkon stavebný úrad 289 €
0.6.4.0 Verejné osvetlenie
632-energie 1 856 €
0.8.2.0 Kultúrne služby
knižnica
633-knihy a odmena 150 €
kultúra
632-energie 448 €, 633-materiál 50 €, 637-kultúrne podujatia, všeobecné služby 1 457 €
0.8.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
632-energie 16 €

Materská škola a školská jedáleň vo výške: 27 743 €
Vybrané výdavky za Materskú školu:
0.9.1.1.1 Materská škola
611-mzdy 14 832 €, 620-odvody 5 025 €, 632-energie 2 612 €, 633-materiál 782 €, knihy,
časopisy, noviny, učebné pomôcky 75 €, 634-pracovné odevy10€, 637-všeobecné služby
upratovanie, vývoz KO 142 €
0.9.6.0.1 Školská jedáleň
611-mzdy 2 850 €, 620-odvody 1 308 €, 637-všeobecné služby upratovanie, vývoz KO 107 €
Spolu Obec, Materská škola, Školská jedáleň
Bežný rozpočet
Príjmy bežné
Výdavky bežné
Bežný rozpočet
(P-V)= +prebytok
- schodok

Schválený rozpočet
96 629
96 629

Upravený
92 621
105 007

105 007 €
Skutočnosť
92 621
105 007
- 12 386

b) Kapitálový rozpočet
Príjmy kapitálového rozpočtu sú rozpočtované vo výške 0 € a skutočné čerpanie je vo výške
934 €, t.j. 0 %.
Suma 934 € je položka 233 – z predaja pozemkov.
Výdavky kapitálového rozpočtu sú rozpočtované vo výške 0 € a čerpanie bolo vo výške
27 419 €. Najväčšia položka kapitálového výdavku je na rekonštrukciu strechy na kultúrnom
dome a to vo výške 26 779 € a potom na zakúpenie radlice na zimnú údržbu vo výške 640 €.
Kapitálový rozpočet Schválený rozpočet
Kapitálové príjmy
0
Kapitálové výdavky
0
Kapitálový rozpočet
(P-V)= +prebytok
- schodok

Upravený
934
27 419

Skutočnosť
934
27 419
- 26 485

Schválený rozpočet

Upravený

Skutočnosť

96 629
96 629

93 555
132 426

93 555
132 426
- 54 684

Rozpočet B+K
Príjmy
Výdavky
Rozdiel (P-V)

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 38 932 €. Jedná sa o prevod z rezervného
fondu vo výške 140 € a čerpania úveru vo výške 38 792 €.

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť
FO
0
38 932
38 932
Finančnými operáciami boli pokryté kapitálové výdavky a bežné výdavky.
II.

Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2010

Zo súvahového stavu k 31.12.2010 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, úhrn aktív sa
rovná úhrnu pasív. Bilancia obsahuje údaje o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch. Obec
čerpá údaje z účtovného výkazu súvaha.
Aktíva: (netto)
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok
A.III.
Dlhodobý finančný majetok
Neobežný majetok spolu
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
B:VI.
B.VII.

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté fin. výpomoci krátkodobé
Obežný majetok spolu:

C.

Náklady budúcich období

Aktíva - majetok spolu
Pasíva:
A.I.
A.II.
A.III.

0€
708 709 €
59 058 €
767 767 €
219 €
98 €
0€
3 745 €
3 036 €
0€
0€
7 098 €
0€
774 865 €

Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia (428)

230 245 €
0€
354 219 €

Vlastné imanie

584 464 €

B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

C.

Výnosy budúcich období

Pasíva – vlastné imanie a záväzky spolu

1 332 €
0€
693 €
18 728 €
56 704 €
112 944 €
74 865 €

III.

Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach obce

Záväzky a pohľadávky


Krátkodobé pohľadávky:
- Nedaňové pohľadávky
- Daňové pohľadávky
- Iné pohľadávky
- Pohľadávky voči ÚPSVaR
Pohľadávky spolu:




Rezervy(dovolenky )
Dlhodobé záväzky
- Úvery – komunalúver, euroúver
- Sociálny fond
Krátkodobé záväzky
- Dodávateľské faktúry
- Záväzky z miezd (december 2010)
- Zúčt. s org. SP a ZP
- Prijaté preddavky

Záväzky spolu:

261 €
3 241 €
243 €
98 €
3 745 €
1 332 €
56 704 €
693 €
11 763 €
5 179 €
1 618 €
168 €
18 728 €

Celkovým dlhom obce na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je
súhrn záväzkov zo splácania istín návratných zdrojov financovania a suma ručiteľských
záväzkov obce k 31.12.2010. Takéto dlhy obec v hodnotenom období nevykazuje.
Úverová zadĺženosť obce
ZMLUVA O DEXIA KOMUNAL EUROFONDOVOM ÚVERE (B) Č. 08/012/10
- Úver na „Rekonštrukciu kultúrneho domu“
Dňa 17.09.2010 I. platba – úhrada faktúr:
1. fa č. 009/2010 bez DPH – Support & Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
2.388,36 Eur (DPH – 453,79 Eur)
- Externý manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
„Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ilija“ podľa Mandátnej zmluvy č. 15/2009
2. fa č. 12/402101/10 bez DPH – Simkor s.r.o., Trate mládeže, 969 01 Banská Štiavnica,
20.114,69 Eur (DPH – 3.821,79 Eur)
Výmena krovu a zriadenie podkrovia na Kultúrnom dome 1. Etapa
Po obdržaní finančných prostriedkov Poľnohospodárskou platobnou agentúrou – bolo
splatenie úveru v 1. Q 2011.
KOMUNÁL UNIVERZÁLNY ÚVER
Zostatok k 31.12.2007 - 17.912,49 Eur
Dňa 28.06.2010 – úhrada faktúry:
1. fa č. 6100168 – BBRSC a.s., Závod ZH, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska
8.874,25 Eur

Oprava miestnej komunikácie v obci Ilija v mesiaci máj 2010 – odstránenie podkladu,
odvoz podkladu, úprava podkladu zhustením, rezanie asfaltového krytu, pokládka
a zhustenie kameniva obaleného asfaltom – nová dedina
2. fa č. 009/2010 – úhrada DPH 453,79 Eur
- Externý manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 „Rekonštrukcia
kultúrneho domu v obci Ilija“ podľa Mandátnej zmluvy č. 15/2009
3. fa č. 120/402101/10 – úhrada DPH 3.821,79 Eur
Výmena krovu a zriadenie podkrovia na Kultúrnom dome 1. Etapa
4. Bežné výdavky 3.138,90 – mzdy
Spolu 16.288,73 Eur
17.912,49 + 16.288,73 = 34.201,22
IV.

Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010, finančné vysporiadanie roka

V zmysle § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, po skončení roka vyplýva povinnosť finančne usporiadať svoje
hospodárenie.
Kategória
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok rozpočtu
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia pre účely tvorby
rezervného fondu – schodok

Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2010
92 621
105 007
-12 386
934
27 419
-26 485
93 555
132 426
- 38 871

Schodok rozpočtu vznikol schodkom bežného rozpočtu vo výške 12 386 € a schodkom
kapitálového rozpočtu vo výške 26 485 €. Celkový schodok rozpočtu bol vo výške 38 871 €.
Keďže obec v roku 2010 vytvorila schodok hospodárenia nie je možné vytvoriť povinný
prídel do rezervného fondu.
V.

Prehľad o poskytnutých zárukách

V roku 2010 obec neposkytla žiadnu záruku na úver, pôžičku pre právnické osoby.

VI.

Hodnotenie plnenia programov

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou od 1. Septembra
2007 je obec povinná hodnotiť plnenie rozpočtu podľa programov obce. Obec Ilija má
nasledovné programy:
-

Program
1
2
3
4
5
6
7
Spolu

program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola
program č. 2: Služby občanom, bezpečnosť
program č. 3: Odpadové hospodárstvo
program č. 4: Miestne komunikácie
program č. 5: Vzdelávanie, kultúra, spoločenský život v obci
program č. 6: Prostredie pre život
program č. 7: Sociálne služby

Schválený rozpočet
45 717
566
5 000
1 000
33 209
2 192
8 945
96 629

Upravený rozpočet
49 255
376
2 794
11 521
29 848
3 510
7 703
105 007

Čerpanie
49 255
376
2 794
11 521
29 848
3 510
7 703
105 007

Plnenie v %
100
100
100
100
100
100
100

Podklady ku spracovaniu záverečného účtu:
Podkladom pre spracovanie záverečného účtu slúžia výkazy:
Fin – 1 – 04
Úč ROPO SFOV 2 – 01 Výkaz ziskov a strát
Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01
Poznámky k ročnej účtovnej závierke zostavené k 312.12.2010 v súlade s predpismi platnými
na rok 2010.
V Iliji, dňa 23.06.2011
Vypracovala: Alžbeta Lulčová

Dátum vyvesenia v úradnej tabuli: 23.06.2011

