Záverečný účet Obce Brestovany
za rok 2011

Predkladá:
Ing. Jozef Gabriel

V Brestovanoch, apríl 2012

Záverečný účet obce za rok 2011
OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2011

2

Záverečný účet Obce Brestovany 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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.11.2010 uznesením č. 29/2010
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- zmena schválená dňa 4.3.2011 uznesením č. 20/2011, 21/2011
- zmena schválená dňa 3.6.2011 uznesením č. 39/2011
- zmena schválená dňa 16.9.2011 uznesením č. 45/2011, 49/2011
- zmena schválená dňa 28.10.2011 uznesením č. 61/2011
- zmena schválená dňa 9.12.2011 uznesením č. 66/2011
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

3 308 657

Rozpočet
po zmenách
3 459 705

1 098 782
290 500
1 906 275
13 100
3 289 853

1 196 739
1 004 670
1 243 936
14 360
3 348 417

529 150
2 188 500
194 826
377 377
18 804

538 290
2 191 426
194 826
423 875
111 288

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.
Hospodárenie obce celkom

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých € (príloha č. 1)
Rozpočet na rok 2011
3 445 345

Skutočnosť k 31.12.2011
3 327 182

% plnenia
97

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
517 109

Skutočnosť k 31.12.2011
503 286
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 428 905 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 412 079 €, čo predstavuje plnenie na 96%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 47 101 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 48 881 €, čo je 104 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 33 651 €, dane zo stavieb boli v sume 15 230 €
K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky vo výške 6 900 €:
- Daň z nehnuteľností v sume 3 619 €.
- Daň za psa 87 €
- Daň za nevýherné hracie prístroje 50 €
- Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 144€
c) Daň za psa
Daňový príjem bol vo výške 789 €, čo predstavuje 102%-né plnenie
d) Daň za nevýherné hracie automaty
Daňový príjem bol vo výške 336 €, čo predstavuje 140%-né plnenie
e) Daň za ubytovanie
Daňový príjem bol vo výške 270 €, čo predstavuje 104 %-né plnenie
f) Daň za užívanie verejného priestranstva
Daňový príjem bol vo výške 307 €, čo predstavuje 96 %-né plnenie
g) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy
Daňový príjem bol vo výške 30 732 €, čo predstavuje 104 %-né plnenie
h) Daň za jadrové zariadenia
Daňový príjem bol vo výške 9 821 €, čo predstavuje 100 %-né plnenie
i) Daň za dobývací priestor
Daňový príjem bol vo výške 71 €, čo predstavuje 101 %-né plnenie
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
406 739

Skutočnosť k 31.12.2011
454 575

% plnenia
112

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 352 840 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 392 900 €, čo je 111%
plnenie.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 56 € a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 392 844 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Prevažnú časť tvoria príjmy z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške
45 345€ čo predstavuje 112 %-né plnenie
Z rozpočtovaných 8 985 € administratívnych poplatkov bol skutočný príjem k 31.12.2011
v sume 12 491 €, čo je 139 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych
poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 7 468 €.
Pokuty a penále za porušenie predpisov bolo rozpočtované vo výške 10 € plnenie bolo vo
výške 260 €.
c.) Iné nedaňové príjmy
Prevažnú časť tvorí vrátenie finančných prostriedkov od FO rozpočtované vo výške 1 500 €.
Skutočný príjem bol vo výške 2 211 €.

Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2011

4

3) Bežné príjmy – Tuzemské bežné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2011
272 891

Skutočnosť k 31.12.2011
293 959

% plnenia
108

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ
ÚPSVaR

2.
3.
4.
5.

Ministerstvo financií
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Trnava
Obvodný úrad Trnava
Obvodný úrad Trnava
Recyklačný fond
Spolu

6.
7.

Suma v € Účel
13 910 Príspevok na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
660 Sociálne služby
2 498 Spoločný stavebný úrad
270 228 Školstvo
3 536 Matrika, Hlásenie obyvateľov
67 Civilná obrana
2 237 Sčítanie obyvateľov
823 Recyklácia odpadu
293 959

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
1 004 670

Skutočnosť k 31.12.2011
1 029 167

% plnenia
102

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 38 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 0€, čo predstavuje 0 %
plnenie.
b) Príjem zo združených investičných prostriedkov
Z rozpočtovaných 252 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 379 914 €, čo
predstavuje 151 % plnenie. Ide o vklady nájomníkov na výstavbu bytových jednotiek.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 714 170 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 649 253 €, čo
predstavuje 91 % plnenie.
V roku 2011 obec získala nasledovné dotácie a transfery :
V roku 2011 obec získala nasledovné dotácie a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ
dotácie
MVRR

2.

Krajský školský úrad

Suma v €

Investičná akcia

649 170 Výstavba bytových jednotiek (z toho bolo
v roku 2011 použitá suma 584 253 €)
65 000 Riešenie havarijných situácií –
rekonštrukcia školského ihriska ZŠ s MŠ
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
1 243 936

Skutočnosť k 31.12.2011
1 046 195

% plnenia
84

V roku 2011 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠFRB v sume1 029 822 € na výstavbu
bytových jednotiek a zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúceho roku vo výške 16 373 €
boli použité na prevádzku ZŠ s MŠ v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Brestovany je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou.
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2011
14 360

Skutočnosť k 31.12.2011
14 360

% plnenia
100

Bežné príjmy predstavujú vlastné príjmy Základnej škola s materskou školou.
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
2 924 542

Skutočnosť k 31.12.2011
2 746 479

% plnenia
94

Skutočnosť k 31.12.2011
489 769

% plnenia
91

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
538 290

v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby
Obrana (civilná obrana)
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet Skutočnosť
332 725
299 714
72
67
712
942
7 259
10 018
42 237
44 538
67 861
54 546
1 660
1 321
36 644
30 206
0
690
49 120
47 727
538 290
489 769
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 159 968 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 126 919 €, čo je
79% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, hlásenie
obyvateľov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 35 944 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 42 228 €, čo je
118% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 224 716 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 196 418 €, čo je 87
% 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 31 793 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 33 506 €, čo
predstavuje 105 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 85 869 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 90 697€, čo
predstavuje 106 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
2 191 426
2 096 946
96
v tom :
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy
0
2 592
0
Ochrana životného prostredia
38 500
27 199
71
Bývanie a občianska vybavenosť
2 120 539
2 034 735
96
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
387
387
100
Vzdelávanie
32 000
32 033
100
Spolu
2 191 426
2 096 946
96
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie na územný plán obce v sume 2 592 €.
b) Ochrana životného prostredia
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výstavba kanalizačných prípojok vo výške 27 199 €
c) Bývanie a občiansky vybavenosť
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie bytových jednotiek v sume 2 034 196 €,
- nákup kosačky v hodnote 539 €
d) Rekreácie, kultúra a občiansky vybavenosť
Ide o nasledovné investičné akcie :
- káblové prípojky v sume 387 €
e) Vzdelávanie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- realizácia stavieb - nadstavba MŠ v sume 32 033 €
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
194 826

Skutočnosť k 31.12.2011
159 764

% plnenia
82

Z rozpočtovaných 194 826 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2011 v sume 159 764 €, čo predstavuje 82 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
423 875

Skutočnosť k 31.12.2011
415 952

% plnenia
98

Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2011
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR + KR
Finančné operácie
Spolu BR+KR+FO

Príjmy v €

Výdavky v €

Hospodárenie
obce

1 266 180
1 029 167
248 934
1 046 195
3 341 542

905 721
2 096 946
360 459
159 764
3 162 431

360 459
- 1067 779
- 707 320
886 431
179 111

Schodok rozpočtu v sume – 707 320 € 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 bol v priebehu rozpočtového roka
vysporiadaný prijatým úverom zo ŠFRB.
Zostatok finančných operácií v sume 886 431 € bol v roku 2011 spôsobený prijatým
úverom na kapitálové výdavky a splácaním úveru. Zostatok finančných operácií vo výške
66 761€ je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
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 7 923 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 65 000 €
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 z.n.p. Ďalej sa vylučujú:
- depozit vo výške 34 774 €
- zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 4 653 € určené pre bytové jednotky
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2011

63 513,49

Prírastky - z prebytku hospodárenia

0

- ostatné prírastky

0

KZ k 31.12.2011

63 513,49

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2011

854,34

Prírastky - povinný prídel -

%

998,32

Úbytky - závodné stravovanie

646,14

KZ k 31.12.2011

1 206,52

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

11 305 933

13 114 439

Neobežný majetok spolu

10 634 932

12 313 023

114

2 867

Dlhodobý hmotný majetok

10 104 844

11 780 182

Dlhodobý finančný majetok

529 974

529 974

Obežný majetok spolu

663 964

793 539

0

0

331 829

312 074

0

0

23 845

25 452

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

308 290

456 013

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

7 037

7 877

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Vlastné imanie a záväzky spolu

11 305 933

13 114 439

Vlastné imanie

4 488 603

4945 470

-222 386

-222 386

0

0

55 742

-57 022

6 407 704

7 190 180

Rezervy

9 266

8 133

Zúčtovanie medzi subjektami VS

16 373

72 923

6 016 156

6 768 845

365 909

340 279

0

0

409 626

978 789

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Druh úveru
Úver 2x15 b.j.
Úver 30 b.j.
Úver 2x20 b.j.
Úver 3x24 b.j.
Úver 2x24 b.j.
Spolu

Zostatok k 1.1.2011
430 355,47
679 788,35
1 087 493,42
2 843 584,22
794 017,17
5 835 238,63

Pohyb v roku 2011
-11 559,42
-24 558,62
-37 080,38
- 86 565,84
1 029 822,57
870 058,31

Stav k 31.12.2011
418 796,05
655 229,73
1 050 413,04
2 757 018,38
1 823 839,74
6 705 296,94

1.

Úver poskytnutý na výstavbu 2x15 b.j. – úroková sadzba 4,4 %, doba splatnosti 30
rokov a predmetom záložnej zmluvy sú dve budovy nájomných bytov. Výstavba 2x15
b.j. bola realizovaná z poskytnutého úveru prostredníctvom ŠFRB – 50 % nákladov
a štátnej dotácie – 50 % nákladov. Výška úveru 507 966,54€.

2.

Úver poskytnutý na výstavbu 30 bytových jednotiek – úroková sadzba 1,2 %, doba
splatnosti 30 rokov. Výška úveru je 823 308,77€. Predmetom záložnej zmluvy je
budova 30 bytových jednotiek. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania.
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3.

Úver poskytnutý na výstavbu 2x20 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30
rokov a úver je ručený blankozmenkou prostredníctvom Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky v Bratislave. Výška úveru je 1 237 834,43€. V roku 2007 bol úver
vyčerpaný. Dve budovy nájomných bytov – 2x20 bytových jednotiek boli skolaudované
a dané do užívania v decembri 2007. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja
bývania. Predmetom záložnej zmluvy sú dve budovy nájomných bytov – 2x20 bytových
jednotiek.

4.

Úver poskytnutý na výstavbu 3x24 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30
rokov. Výška úveru je 2 979 348,00 € a úver je Predmetom záložnej zmluvy je budova
3x24 bytových jednotiek Úver je poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania.

5.

Úver poskytnutý na výstavbu 2x24 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30
rokov. Výška úveru je 1 828 451 € Predmetom záložnej zmluvy je budova 2x24
bytových jednotiek Úver je poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania. A dotácia z
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 649 170 €.

Pohľadávky v roku 2011 – prehľad o vývoji v €
Názov
Stav k 1.1.2011
18 429
Pohľadávky na nájomnom
a neuhradené vyšlé faktúry
7 641
Pohľad. na miestnych
daniach
Spolu
26 070

Stav k 31.12.2011
17 468
6 900
24 368

Záväzky v roku 2011 – prehľad o vývoji
Názov
Záväzky voči
dodávateľom
Záväzky voči
pracovníkom
Záväzky voči
poisťovniam
Záväzok voči
daňového úradu
Ostatné záväzky

Stav k 1.1.2011
131 174

Stav k 31.12.2011
70 768

23 864

7 563

5 935

5 779

4 371

1 336

188 447

252 920

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Brestovany nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec Brestovany nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2011
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

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

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.
A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám
Dotácia na prenesené kompetencie
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na stravu, štipendium, školské pomôcky
Finančné prostriedky prenesené z roku 2010
Materské školy - predškoláci
Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Dotácia na originálne kompetencie
Finančné prostriedky prevedené z rozpočtu obce
Vlastné príjmy školy
Finančné prostriedky prevedené na školu

260 467
4 340
1 482
16 373
3 429
510
123 335
409 936
13 939
423 875

Do roku 2012 bolo z celkových finančných prostriedkov presunutých 7 923 € určené
na prenesené kompetencie
V priebehu roku 2011 bola na Základnú školu prevedené finančné prostriedky vo
výške 423 875 € Z toho 286 601 € sú prenesené kompetencie a 123 335 € sú originálne
kompetencie, ktoré obec poskytuje škole zo svojich podielových daní a 13 939 € sú vlastné
príjmy škola. Všetky dotácie prevedené na Základnú školu v Brestovanoch boli použité na
výplatu miezd a úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou základnej školy,
materskej školy, školskej jedálne a školského klubu.
Prenesené kompetencie – kompetencie súvisiace s prevádzkou základnej školy, ktoré sú
financované zo zdrojov Krajského školského úradu.
Originálne kompetencie – kompetencie súvisiace s prevádzkou materskej školy, školskej
jedálne a školského klubu, ktoré sú financované zo zdrojov obce.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
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B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Účelové
transferu

určenie

grantu,

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2011 v €

Suma vyčerpaných
prostriedkov v roku
2011 v €

Bežný

2 784

2 784

0

ÚPSVR
–
dlhodobo Bežný
nezamestnaný
Obvodný úrad – hlásenie bežný
obyvateľov
bežný
KŚÚ a ÚPSVR - školstvo

13 910

13 910

0

752

752

0

270 228

262 305

7 923

65 000

0

65 000

Obvodný úrad - matrika

Transfer

Rozdiel

KŠU - školstvo

kapitálový

Obvodný úrad – civilná
obrana
Obvodný úrad – stavebná
činnosť
MF SR - Transfer v rámci
verejnej správy
MV
SR
–
sčítanie
obyvateľov
Recyklačný fond

bežný

67

67

0

bežný

2 498

2 498

0

bežný

660

660

0

bežný

2 237

2 237

0

bežný

823

823

0

358 959

286 036

Spolu

72 923

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
V rámci čerpania európskych fondov Obecný úrad v Brestovanoch neprijal žiadne
finančné prostriedky.
V roku 2010 Obec Brestovany uzatvorila zmluvu zo ŠFRB na výstavbu 2x24 bytových
jednotiek vo výške 1 828 451 €. Do roku 2011 sa presunulo 1 029 823 €, ktoré sa vyčerpali. Z
dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 649 170 € sa v roku 2011
vyčerpalo 584 253 €, do roku 2012 sa presunulo 64 917 €.
D. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám, organizáciám
Obec Brestovany v roku 2011 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 4/2005 o
dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
K zmluvne určeným dátumom boli vyúčtované všetky dotácie. Vyúčtovanie dotácií
je k dispozícii na nahliadnutie na obecnom úrade.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

TJ Družstevník Brestovany Poplatky futbalovému zväzu, nákup
športového materiálu, údržba futbalovej
plochy, odmeny rozhodcom a delegátom
futbalového zväzu, poštové a bankové
poplatky, energie,
Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2011
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ZO-SZPB mikroregión
Základná organizácia
Jednoty dôchodcov
Slovenska
Dobrovoľný hasičský zbor

Činnosť organizácie
Kultúrno-športové-turistické podujatia,
spevácka skupiny Seniorka, vystúpenia
Hasičské cvičenia, nákup hasičskej
výzbroje, energie, údržba budovy, nákup
požiarnického auta

200
2 448

942

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
F. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.2 Záverečného účtu.

Vypracovala:
Ing. Marcela Mišáková

V Brestovanoch ,dňa 24.4.2012
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch
Dňa: 8.6.2012
Uznesením č. 24/2012
Vyhlásené vyvesením dňa: 23.5.2012
Nadobúda právoplatnosť dňa: 8.6.2012
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