Záverečný účet Obce
Ličartovce
za rok 2012

V Ličartovciach , dňa 21.01. 2013

Záverečný účet obce Ličartovce za rok 2012 obsahuje
1. Rozpočtové hospodárenie – Účtovníctvo obce
2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
4. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
5. Hospodárenie fondov
6. Bilancia aktív a pasív
7. Stavy účtov k 31.12.2012
8. Výsledok hospodárenia, návrh použitia prebytku
9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Podľa príslušných ustanovení zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov Obec Ličartovce predkladá údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnné spracované do záverečného účtu obce.
Záverečný účet obce § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s platnou
rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o vývoji dlhu /úver/, údaje
o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prehľad o poskytnutých
zárukách podľa príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch.

1. Rozpočtové hospodárenie – Účtovníctvo obce
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení zák. č.
562/2003 a zák. č. 561/2004 Z.z. a podľa opatrenia MF SR č. 1407/2003-92 v znení opatrenia
MF SR č. 1487/2004-74 a opatrenia MF SR č. 10717/2004-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania pre obce, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
a vlastnej účtovnej osnovy.
Účtovnícky program dodala firma IFOsoft, Sabinovská 36, 080 01 Prešov.
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2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. 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. Bežný a kapitálový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný
obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.201 uznesením č. 14/2011.

Bol zmenený:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 schválené dňa 03.04.2012 uznesenie č. 4f/2012
Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 schválená dňa 08.11.2012 uznesenie č. 7c/2012
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2012
Rozpočet obce v celých eurách
Príjmy celkom
Výdavky celkom

302 817.93
297 817.93

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

288 882.97
288 882.97

0.00
0.00

13 934.96
8 934.96
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3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých eurách

Rozpočet na rok 2012
302 817.93

Skutočnosť k 31.12.2012
304 088.85

% plnenia
100.4 %

Skutočnosť k 31.12.2012
287 522.29

% plnenia
99,53 %

Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2012
288 882.97

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 169 803.72 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 169 711.48 €, čo predstavuje plnenie na
99,95 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16 926.52 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 16 460.96 €, čo je
97,25% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6 683.40 €, dane zo stavieb boli vo
výške 9 225.06 € a daň za psa vo výške 552.50 Eur. Obec eviduje pohľadávku na dani z
nehnuteľností k 31.12.2012 vo výške 2 541.16 € voči:
Fyzickým osobám: Daň z pozemkov: 376.61
Daň zo stavieb:
175.59
Daň za psa:
10.00
Právnickým osobám:
Daň z pozemkov:
39.07
Daň zo stavieb:
1 939.89

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 9 245.87 €, plnenie k 31.12.2012 bolo vo výške
9 242.98 €, čo je 99,97 % .
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky , správne poplatky , poplatky za služby, za stravné, za prenájom
bytových a nebytových priestorov, úroky , vrátky , poplatok za poskytovanie opatrovateľskej
služby z rozpočtovaných 25 534.68 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 25 093.62
€, čo je 98,27 %.
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Obec prijala nasledovné granty a transfery :
1.
2.
3..
4.
5.
6.
7.
8.

ÚPSVaR
MVSR-Obvodný úrad
Krajský školský úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský školský úrad
MF – obvodný úrad

22 479.76
321.74
38 687.00
1 408.33
149.40
742.23
1 517.00
1 106.79

§52, 50 i
Evidencia obyvateľstva
ZŚ – bežné výdavky
Stravné pre deti v HN
Dotácia na učebné pomôcky
Dotácia na rodinné prídavky
Dotácia na predškolákov
Dotácia na voľby do NR

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy :
Granty a transfery
V roku 2012 obec neprijala žiadne kapitálové granty a transfery.

Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
13 934.96

Skutočnosť k 31.12.2012
16 566.56
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4. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €
Rozpočet na rok 2012
297 817.93

Skutočnosť k 31.12.2012
296 803.83

% plnenia
99,65

Skutočnosť k 31.12.2012
280 545.51

% plnenia
97,11

Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
288 882.97

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec úver vo výške 8 934.96 EUR splatila 2 30.09.2012.

Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
0.00

Skutočnosť k 31.12.2012
0.00

Podrobné príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie tvoria prílohu
záverečného účtu.

Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012
8 934.96

Skutočnosť k 31.12.2012
16 258.32
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5. Hospodárenie fondov

Obec v roku 2012 tvorila peňažné fondy v súlade s platnou legislatívou:

Sociálny fond
Rezervný fond

PS
775.70
2 515.38

Tvorba
1 011.05
2 463.98

Čerpanie
935.00
0.00

Zostatok
851.75
4 979.36

Stručný komentár:
Sociálny fond obec tvorí 1 % z hrubých miezd zamestnancov obecného úradu /okrem
starostu obce/, čerpanie sociálneho fondu v roku 2012 bolo vyplatené vo výplatách
zamestnancov.
Rezervný fond – obec v roku 2012 tvorila na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.
3/2012 zo dňa 03.04.2012.

-7-

6. Bilancia aktív a pasív
Aktíva:
Názov
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančnýmajetok
Zásoby
Zúčtovanie rozpočtu ver.správy
Odberatelia
Pohľadávky
Finančný majetek
Ostatné aktíva
Aktíva spolu

Stav k 31.12.2011
1 880 646.00
8 317.00
195 114.00
88.00
0.00
41 371.00
3 997.00
28 235.00
1 538.00
2 159 306.00

Stav k 31.12.2012
1 765 575.22
5 532.78
195 113.86
45.35
2 494.81
33 780.89
4 882.20
28 184.99
1 539.59
2 037 149.69

Názov
Stav k 31.12.2011
Výsledok hospodárenia
354 787.00
Rezervy
6 248.00
Záväzky sociálneho fondu
776.00
Dodávatelia
4 246.00
Krátkodobé záväzky
19 814.00
Ostatné pasíva /výnosy bud. obd./
1 773 435.00
Pasíva spolu
2 159 306.00

Stav k 31.12.2012
335 829.93
7 670.45
851.75
4 302.05
11 946.26
1 676 549.25
2 037 149.69

Pasíva:
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7. Stavy účtov v bankách k 31. 12. 2012:

Názov Banky
Prima banka Slovensko
VÚB bežný účet
VÚB účet ZŠ
VÚB účet potravinový
VÚB účet darovací
VÚB účet sociálneho fondu
VÚB účet rezervného fondu
Spolu

Zostatok
17 351.92 EUR
418.69 EUR
3 571.26 EUR
282.58 EUR
596.98 EUR
781.86 EUR
4 979.36 EUR
27 982.65 EUR

8. Výsledok hospodárenia
V súlade s ustanovením § 10 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, súčasťou rozpočtu obce sú aj
finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody fondov obce a realizujú sa návratné zdroje
financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu
obce.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak možno použiť v rozpočtovom roku
v súlade s osobitným predpisom /§ 8 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 v znení neskorších
predpisov/, nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a /a b/
z toho prebytku vylučujú. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné i v prípade vykázaného
prebytku upraviť tento výsledok hospodárenia o položky znižujúce prebytok. Sú to finančné
operácie, nevyčerpané dotácie a združené prostriedky.

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Celkový rozpočet

Príjmy
287 522.29
0.00
16 566.56
304 088.85

Výdavky
280 545.51
0.00
16 258.32
296 803.83

Výsledok hospodárenia
+ 6 976.78
0.00
+ 308.24
+ 7 285.02

Vzhľadom k tomu, že finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu,
prebytok hospodárenia je: + 6 976.78 Eur.
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Obec v roku 2012 nevyčerpala účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu –
normatívne finančné prostriedky ZŠ vo výške 986.53 Eur, ktoré sa na tvorbu rezervného
fondu vylučujú z prebytku.
Výsledok hospodárenia za rok 2012 je 5 990.25 Eur

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Ličartovce neposkytla žiadnu záruku na úver, pôžičku alebo iný dlh.
Ličartovciach, 21. 01. 2013

Vyvesené dňa: 01.02.2013
Zvesené dňa: 16.02.2013

Viliam Jurko
starosta obce
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