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Záverečný účet obce Radoľa za rok 2012.
1. Rozpočet obce na rok 2012.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 uznesením č.11/2011 bod 101.
Bol zmenený štyrikrát :
- prvá zmena schválená dňa 28.06.2012 uznesením č. 42/2012 bod B
- druhá zmena vykonaná dňa 01.08.2012 v súlade s ustanovením § 14 ods.1 zákona č. 583/2004.z.z
o rozpočtových pravidlách / účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR/
- tretia zmena schválená dňa 15.11.2012 v zmysle uznesenia OZ č. 58/2012 bod B
- štvrtá zmena vykonaná dňa 17.12.2012 v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona
č. 583/2004 z.z. a v zmysle uznesenia OZ č.6/2011 bod 49 / právomoc starostu obce /
Príjmy po zmenách
Príjmy – skutočnosť
Výdavky po zmenách
Výdavky - skutočnosť
Hospodárenie obce

925846,00
910860,15
922846,00
859672,36
51187,79

Bežné príjmy Ocú
Bežné príjmy ZŠ, MŠ
Bežné výdavky Ocú
Bežné výdavky ZŠ,MŠ
Prebytok bežného rozpočtu

767529,14
115369,78
305730,12
540510,96
36657,84

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

10772,40
13431,28
2658,88
17188,83
0
17188,83

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet v € za celú obec

V tom skutočnosť :
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v € :
Rozpočet na rok 2012
925746,00

Skutočnosť k 31.12.2012
910860,15

% plnenie
98,39 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
344 056

Skutočnosť k 31.12.2012
338559,81

% plnenie
98,40%

a) Výnos dane z príjmov FO
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 303 408 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2012
poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 297 427,92 € čo predstavuje plnenie na 98,02 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24 020 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 22 588,56 €, čo je 94,04 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6532,66 €, dane zo stavieb boli vo výške 15786,80 € a dane
z bytov vo výške 269,10 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 21 872,74 € za nedoplatky z minulých
rokov 715,82 €
K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 2 083,67 €.
Ostatné dane - skutočnosť :
c) Daň za psa 1236,96 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 75,67 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 80 €
f) Daň za ubytovanie 266,64 €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 16884,06 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
44 893

Skutočnosť k 31.12.2012
37 535,86

% plnenia
83,61 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5320 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5997,06 €, čo je 112,72 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov - budova ŠK a priestorov - sála Ocú.
b) Administratívne a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 15930 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 7766,78 €, čo je
48,75 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov,
ktoré sú vo výške 6000 € . V roku 2012 sme vydali iba 4 licencie na prevádzkovanie VHP
– celkovo bolo plánovaných 10 licencií.
c) poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb
z rozpočtovaných 23 463 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 23 592,02 € , čo je 105,55 % .
Ide o príjem za opatrovateľskú službu, cintorínske služby, za dodávku energií pre cudzích
odberateľov, odpredaj zásob, úroky, vratky, relácie v miestnom rozhlase, príjem z recyklačného fondu
a výťažky z výherných hracích automatov.
d / tuzemské granty
Rozpočtové príjmy od sponzorov na futbalový turnaj boli plánované vo výške 100 € na úrovni
predchádzajúcich rokov , rozpočtovým opatrením bol príjem upravený na 180 €, čo zodpovedá
skutočnosti.
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e/ vlastné príjmy rozpočtových organizácií
Plánované príjmy rozpočtových organizácií boli vo výške 118 030 €
Skutočne naplnené boli vo výške 115 369,78 €, v tom príjem na realizáciu projektu „ Škola nás baví „
získaný z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 82 632,26 €.
Uvedené príjmy evidujú vo svojich rozpočtoch Základná a Materská škola.
3) Bežné transféry a dotácie zo štátneho rozpočtu v €
Rozpočet na rok 2012
391 005

Skutočnosť k 31.12.2012
391 433,47

% plnenie
100,11%

Obec prijala nasledovné bežné granty, transfery a dotácie:
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad

Suma v €
Účel
43 343,19 Aktivačná činnosť, VPP
1 339,20 Na spoločný stavebný úrad

3.

Krajský úrad pre cestnú
dopravu a poz. komunikácie

75,31 Na úsek pozemných komunikácií

4.
KÚ životného prostredia
155,68 Životné prostredie
5.
Krajský školský úrad
323 723 Prenesené kompetencie
6.
Krajský školský úrad
5 705,40 Vzdelávacie poukazy
7.
Krajský školský úrad
4 084,50 Dopravné
8
Krajský školský úrad
3 036 Dotácia na predškolákov
9.
ÚPSVaR Žilina
249 Školské potreby pre deti v HN
10.
ÚPSVaR Žilina
1 582 Strava pre deti v HN
11.
Ministerstvo vnútra
472,50 Registre
12.
Obvodný úrad Žilina
96,00 Sklad CO materiálu
13.
Obvodný úrad Žilina
6 683,98 Mimoriadna situácia – sneh.kalamita
14.
Obvodný úrad Žilna
980,81 Voľby do NR SR
14.
Tuzemské granty
180 Na futbalový turnaj
Pozn. ÚPSVR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
10 672

Skutočnosť k 31.12.2012
10 772,40

% plnenia
100,94 %

Zo ŠR obec získala dotáciu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 7000 € a
na rozšírenie verejného osvetlenia ku Kaštieľu dotáciu vo výške 3000 €.
Príjmy z predaja majetku :
- za odpredaj pozemku pod výstavbu kostola - 572 €
- za odpredaj vodovodného rozvodu v areáli bývalej tehelne – 100 €
- za odpredaj verejnej kanalizácie - 100 €
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5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
17 188,00
17 188,83

% plnenia
100%

Do príjmov roku 2012 bola cez finančné operácie prevedená dotácia z roku 2011 určená
na „ Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí „ € v sume 17 188,83 € .

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v € :
Rozpočet na rok 2012
922 846,00

Skutočnosť k 31.12.2012
859 672,36

% plnenia
93.15 %

1) Bežné výdavky – Obecný úrad
Rozpočet na rok 2012
324 470

Skutočnosť k 31.12.2012
305 730,12

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Všeobecné verejné služby
Volebné výdavky
Všeob. pracovná oblasť
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpad. vodami
Rozvoj obce – verejné priestranstvá
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Pohrebníctvo a iné spoločenské služ.
Kultúra
Opatrovateľská služba
Sociálna pomoc v hmotnej núdzi
Spolu

Rozpočet
118 030
5 650
1 000
39 026
40 768
26 000
0
35 051
13 500
27 660
800
5 165
2 000
8 020
1 800
324 470

% plnenia
94,22%
Skutočnosť
108 082,57
5 586,54
980,81
37 170.50
40 947,50
25 392,02
0
35 024,58
11 780,60
26 382,22
141,60
5 037,41
1 422,13
7 313,60
468,00
305 730,12

v€
% čerpania
91,57
98,88
98,08
95,25
100,44
97,66
0
99,92
87,26
95,38
17,70
97,53
71,11
91,19
26,00
94,22

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 63 100 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 59 102,84 € čo je 93,66 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolórky,
a opatrovateľskej služby .
b) Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných 29 221 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 21 714,41 € , čo je
74,31 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, príspevky
na dôchodkové sporenie.
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c) Tovary, opravy a ďalšie služby
Z rozpočtovaných 213 554 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 208 234,91 € , čo je 97,50 %
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál a služby, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, opravy, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby, stravovanie,
poistné , cestovné náhrady , výdavky na kultúru , refundácia nákladov na zamestnávanie v rámci VPP,
správa a údržba ciest a pod.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 18 595 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 16 677,96 € , čo predstavuje
989,69 % čerpanie. Sú to transféry pre Spoločný úrad, príspevky ZMOS, ZMOK , príspevok pre ŠK
Radoľa, a oddiel sociálna pomoc v hmotnej núdzi.
Bežné výdavky v € – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2012
581 560

Skutočnosť k 31.12.2012
540 510,96

Organizácia.
rozpočet Skutočnosť
ZŠ – prenesené kompetencie
323 723
323 723,00
ZŠ - štátne dotácie
12 595
11 293,70
ZŠ - príjmy z vlastných zdrojov
15 855
12 549,92
ZŠ - projekt „ Škola nás baví „
96 712
61 679,82
ZŠ - originálne kompetencie
37 509
37 506,37
MŠ – originálne kompetencie
81 561
81 564,17
MŠ – príjmy z vlastných zdrojov
9 905
8 950,29
MŠ – štátna dotácia
3 700
3 243,69
Spolu
581 560
540 510,96

% plnenie
92,94
v€
% čerpania
100,00
89,66
79,15
63,77
99,99
100,00
90,36
87,66
92,94

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

16 816
13 431,28
1. Vybudovanie kamerového systému v obci.
2. Projektová dokumentácia k výstavbe športového areálu v ZŠ.

% plnenie
79,87

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenie
0
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4. Použitie prebytku / schodku hospodárenia za rok 2012.
1. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2012 bez FO :
Príjmy :
- bežné príjmy za Obecný úrad
............................. € 767 529,14
- kapitálové príjmy .........................................................................€ 10 772,40
- bežné príjmy rozpočtových organizácií....................................... € 115 369,78
––––––––––––––Celkom príjmy obce
.......................................................... € 893 671,32
Výdavky :
- bežné výdavky za Obecný úrad ........................................ € 305 730,12
- kapitálové výdavky ........................................................... € 13 431,28
- bežné výdavky rozpočtových organizácií ......................... € 540 510,96
––––––––––––––––
Celkom výdavky obce ........................................................... € 859 672,36
Výsledok rozpočtového hospodárenia : prebytok k 31.12.2012 v € 33 998,96
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 z tohto prebytku vylučujú :
-

nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške ................................. € 3 000.
nevyčerpané finančné prostriedky na projekt „Škola nás baví“.............. € 33 785,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozpočtový schodok hospodárenia bežného rozpočtu po úprave ...............- € 2 787,03

2. Celkový kumulovaný prebytok vrátane finančných operácií
Zdôvodnenie výsledku hospodárenia:
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu
Finančné operácie
Spolu

príjmy
882 898,92
10 772,40
893 671,32
17 188,83
910 860,15

v€
výdavky
Prebytok/scho
dok
rozpočtu
846 241,08
36 657,84
13 431,28
- 2 658,88
859 672,36
33 998,96
17 188,83
859 672,36
51 187,79

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
Bilancia finančných operácií je kladný výsledok z finančných operácií.
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Rozpočtový výsledok hospodárenia celkového rozpočtu ..........................51 187,79 €
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 z tohto prebytku vylučujú :
-

nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na kapitálové
poskytnuté r. 2012 odvedené na osobitný účet
.................
3 000.- €
nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z EÚ a ŠR
projekt „ Škola nás baví „ odvedené na osobitný účet ..................... 33 785,99 €

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozpočtový výsledok hospodárenia celkového rozpočtu po úprave .... € 14.401,80
Prebytok rozpočtu v sume 14 401,80 € 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 36785,99 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu

3. Účtovný výsledok hospodárenia – rozdiel výnosov a nákladov
Ocú
- 232 101,20 €
ZŠ
- 9 065,20 €
MŠ
2 826,16 €
––––––––––––––––––––
Celkom : - 237 340,24 € previesť na účet 428 – nerozdelený zisk, resp. strata z minulých rokov
podľa účtovnej jednotky

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Začiatočný stav k 01.01.2012
€ 3 483,27
Prírastky:
- z prebytku hospodárenia za rok 2011 –účtovný prevod
€
881,08
Konečný zostatok k 31.12. 2012

€ 4 364,35
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Začiatočný stav k 01.01.2012
Prírastky :
- povinný prídel vo výške 1,5 % z hrubých miezd
Úbytky :
- stravovanie
- na regeneráciu pracovnej sily, ostatné plnenia
- poplatky banke

€ 152,34
€ 930,24
€ 465,51
€ 336,€
1,70

Konečný zostatok k 31.12.2012

€ 279,37

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.201 v celých eurách
A K T Í V A v € / netto /
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý hmotný a nehm. majetok
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Prechodné finančné výpomoci
Časové rozlíšenie spolu
Z toho :
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

SPOLU

ZS k 1.1.2012
1188322

KS k 31.12.2012
408852,76

944608
243743
0
580462

165138,59
243714,17
0
596608,89

1101
4398
21742
553221
0
980

744,35
5108,86
57209,91
533545,77
0
1344,54

477
503
1769764

796,44
548,10
1006806,19

ZS k 1.1.2012
723319

KS k 31.12.2012
491164,36

689374
33945
48882

491164,36
-232101,20
49434,79

P A S Í V A v € / netto /
Názov
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok z minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obd
Záväzky
z toho :
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Z toho :
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

SPOLU

152
30751
5136
12843
0
997563

279,37
8504,68
6854
33796,74
466207,04

7
997556
1769764

10,95
466196,09
1006806,19

7. Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek v €
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb
632 – Daňové výnosy

samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy
641- z predaja z DHM
648 – z prevádzkovej činnosti
644 – pokuty, penále
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 653 – zúčtovanie zákon. rezerv
Finančné výnosy
662 - úroky
Mimoriadne výnosy
663 – kurzové zisky
Výnosy z transferov a rozpočtových
693 – výnosy z bež. transférov
príjmov
ŠR
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 694 – výnosy z KT zo ŠR a iných
obcou
subjektov
696 - výnosy z KT od ES
698 – výnosy z KT mimo VS
699 – výnosy z odvodu príjmov
Spolu
591 –splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia

Suma v €
4391,63
322865,41
25786,14
772,40
27750,85
0
5135,79
12,74
10
67846,44
514744,03
11165
12450,51
14635,08
1007566,02
2,09
-232101,20

2. Náklady - popis a výška významných položiek v €
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie

Suma v €
17949,09
30663,22
2915,96
11

512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – ZC predaného DHM
548 – náklady na prevádzkovú činn.
Odpisy, rezervy a opravné položky
551- Odpisy dlhodobého HM
553 – Tvorba zákonných rezerv
563 – Kurzové straty
Finančné náklady
568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu 584 – do rozpočtových organizácií
príjmov
Spolu

284,87
289,9
73946,66
96065,25
32497,72
656,85
5550,57
167,04
1319,17
18131,82
794221,58
6854
0,01
1723
156428,33
1239665,13

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným právnickým osobám
a. štátnemu rozpočtu
b. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov 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, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

MŠ Radoľa
81 561,20
81 564,17
+ 3,17
MŠ Radoľa –vlastné
8 950,29
8 950,29
ZŠ Radoľa
37 509.37 506,37
- 2,63
ZŠ Radoľa - vlastné
12 549,92
12 549,92
ZŠ Radoľa -5%
4 442.3 112,31
- 1 329,69
ZŠ Radoľa –EÚ,ŠR
92 353,75
58 567,76
- 33 785,99
Nepoužité finančné prostriedky z EÚ a ŠR v rámci projektu „ Škola nás baví „ odoslané zriaďovateľovi
budú zaradené do rozpočtu 2013 prostredníctvom finančných operácií.
b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ
dotácie
-1-

Účelové určenie dotácie : uviesť
školstvo, obec,
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2011
-3-

ÚPSVa R
KŠÚ
KSÚ
KÚ CDK
KÚ ŽP
KŠÚ
KŠÚ
KŚÚ
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Aktivačná činnosť
Dotácia na predškolákov
Stavebný úrad
Pozemné komunikácie
Životné prostredie
Bežné výdavky na PK - ZŠ
Vzdelávacie poukazy - ZŠ
Dopravné - ZŠ
Školské potreby – ZŠ, MŠ
Stravovanie detí v hm. núdzi

MV SR
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
MF SR

Registre – evidencia obyv.
Sklad CO materiálu
Mimoriadna situácia - kalamita
Voľby
Rozšírenie verejného osvetlenia

Suma použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2011
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

43 343,19
3 036
1 339,20
75,31
155,68
323723,00
5 705,40
4084,50
249,00
1 582,00

43 343,19
3 036
1 339,20
75,31
155,68
323 723,00
5 705,40
4084,50
249,00
1 582,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

472,50
96,00
6 683,98
980,81
3 000

472,50
96,00
6 683,98
980,81
0

0
0
0
0
-3 000

Rozdiel - 3000 € - dotácia na rozšírenie VOS prijatá r.2012 sa použije v nasledujúcom roku.
c. Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,
na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Športový klub Radoľa FO – bežné výdavky
Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa
Atletický oddiel ŠK Radoľa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v roku
2010
- 2-

8 300
828
500

Suma použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2010
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

8 300
828
500

-4-

0
0
0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005
o dotáciách

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom

€ 0
€ 7 441,51 neuhradené faktúry k 31.12.2012
€ 1.060 - nevyfakturované dodávky
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- voči štátnemu rozpočtu
- voči ŠR a EÚ – projekt ZŠ
- voči zamestnancom

€ 3 000 - nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky
€ 33 785,99 – nepoužité finančné prostriedky na projekt
„ Škola nás baví „.
€
0

10. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Ing. Anton Tkáčik
starosta

V Radoli dňa 04. 03.2013
Spracovala : Mária Sládková
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- s výhradami .....................................................
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2012
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