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1. Rozpočet obce na rok 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 . 

Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,  

kapitálový rozpočet ako vyrovnaný a finančné operácie ako prebytkové. 

V priebehu roka 2012 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a trikrát 

boli prijaté rozpočtové opatrenia tak, aby bol rozpočet vyrovnaný. 

     Dňa 13.12.2011 na svojom  zasadnutí OZ v Liešťanoch svojím uznesením č. 

8g/2011schválilo „Rozpočet Obce Liešťany na rok 2012“ ako prebytkový.  

     Dňa 14. 6.2012  na zasadnutí OZ v Liešťanoch bola uznesením č.3/2011 c). schválená prvá 

zmena rozpočtu obce na rok 2012. 

     Dňa 18. 9.2012 na zasadnutí OZ v Liešťanoch bola uznesením č. 5/2012 c) schválená  

2. zmena rozpočtu obce na rok 2012. 

     Dňa 13.12.2012 na zasadnutí OZ v Liešťanoch bola uznesením č. 8/2011 d) schválená  

3. zmena rozpočtu obce na rok 2012. 

     OZ v Liešťanoch sa na svojich rokovaniach zaoberalo i priebežným plnením rozpočtu. 

Prehľad o čerpaní rozpočtu za jednotlivé štvrťroky predkladal OcÚ v Liešťanoch vždy na 

najbližšom rokovaní OZ po termínom štvrťročných uzávierok doručených na DÚ. 

 

 

Rozpočet Obce Liešťany k 31.12.2012 

 

 

 

 

Druh schválený 1.zmena 2.zmena 3.zmena Skutočnosť %

rozpočtu rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu v EUR plnenie
Bežné príjmy obce 384 997 431 576 424 371 415 538 368 990,47 88,80 

Bežné príjmy ZŠ s MŠ 8 500 8 500 8 500 8 500 8 884,00 104,52 

Bežné príjmy spolu 393 497 440 076 432 871 424 038 377 874,47 89,11 

Bežné výdavky obce 185 192 196 805 194 181 191 523 161 301,65 84,22 

Bežné výdavky ZŠ... 197 690 200 358 201 128 191 939 186 435,43 97,13 

Bežné výdavky spolu 382 882 397 163 395 309 383 462 347 737,08 90,68 

Rozdiel BR 10 615 42 913 37 562 40 576 30 137,39 74,27 

Kapitál. príjmy 7 500 17 500 0 0 0,00

Kapitál. výdavky 7 500 0 51 000 54 000 24 186,89 44,79 

Rozdiel KR 0 17 500 -51 000 -54 000 -24 186,89 44,79 

Príjm.finan.operácie 12 500 19 720 15 852 15 852 0,00 0,00 

Výdavk.fin.operácie 0 0 0 0 0,00

Rozdiel FO 12 500 19 720 15 852 15 852 0,00 0,00 

Príjmy spolu 413 497 477 296 448 723 439 890 377 874,47 85,90 

Výdavky spolu 390 382 397 163 446 309 437 462 371 923,97 85,02 

Celkový rozpočet 23 115 80 133 2 414 2 428 5 950,50 245,08 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

384 997 451 538 368990,47 88,80 

 

 

1) Bežné príjmy – daňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

224 293 262 134 249 380,50 95,13 

 

 
         a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   
Pri tvorbe rozpočtu nebola na stránke MF SR zverejnená prognóza na rok 2012, a tak sme v návrhu 

vychádzali z prognóz na rok 2012 vo výške 210 513 EUR. Po zverejnení predpokladanej výšky 

poukázaných daní na stránke MF SR a po úprave skutočných predpokladaných výnosov bol rozpočet 

upravený  na konečnú sumu 248 374 EUR. Podielové dane v skutočnosti dosiahli výšku  

235 455,27 EUR; čo činí 94,80%  plnenie. 

 

          b) Daň z nehnuteľnosti 

Daň z pozemkov  bol schválený rozpočet vo výške 6 645 EUR, čo bola suma i po úpravách rozpočtu. 

Skutočné plnenie vo výške 6 585,87 EUR; čo je 99,11% plnenie rozpočtu.. Daň zo stavieb činila 

schválený aj upravený rozpočet sumu  5 719 EUR,   skutočnosť 5 909,83 EUR; čo činí 103,34% 

plnenie rozpočtu.. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v celkovej výške 57,83 EUR; 

pričom pohľadávky z predchádzajúcich období (za roky 2006-2011) z toho činia 19,56 EUR. 

 

           c) Daň za psa 

Rozpočet bol stanovený vo výške 900 EUR. Pričom  bol upravený na 920 EUR. Skutočnosť činila 

919,41 EUR; čo predstavuje 99,94% plnenie rozpočtu.. Obec eviduje pohľadávky na dani za psa 

v celkovej výške 17,00 EUR; pričom pohľadávky z predchádzajúcich období (za roky 2006-2011) 

z toho činia 7,00 EUR. 

 

          d) Daň za nevýherné hracie prístroje 

V obci sú umiestnené  2 kusy nevýherných hracích prístrojov v prevádzke Royal bar. 

Schválený aj upravený  rozpočet bol vo výške 66 EUR  a skutočnosť činila 54,82 EUR; čo je 83,06% 

plnenie rozpočtu. Obec neeviduje žiadnu pohľadávku za platby za nevýherné hracie prístroje. 

 

          e) Daň z ubytovania 

Schválený rozpočet bol vo výške 50 EUR, upravený rozpočet upravil plánovaný príjem na výšku 

10 EUR. Skutočnosť činila 9,30 EUR, t.j. 93% plnenie rozpočtu.. Obec neevidovala k 31.12.2012 

žiadnu pohľadávku. 

 

          f) Daň za užívanie verejného priestranstva 

Túto daň hradia všetci podnikatelia, ktorí v obci uskutočňujú predaj tovaru na verejných 

priestranstvách. Schválený rozpočet  bol totožný s upraveným rozpočtom vo výške 400 EUR 

a skutočnosť činila 446 EUR, čo predstavuje 111,50% plnenie rozpočtu.      

 

          g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Rozpočtovaný bol príjem vo výške 17 700 EUR, pričom uvedená čiastka nebola upraveným 

rozpočtom menená. Skutočné plnenie vo výške 17 183,81 EUR, čo činí 97,08% plnenie. Obec eviduje 

pohľadávky za vývoz komunálneho odpadu vo výške  310,29 EUR,  pričom pohľadávky 

z predchádzajúcich období (za roky 2006-2011) z toho činia 126,73 EUR. V tomto prípade obec 

pristúpila k vytvoreniu opravnej položky vo výške 21,73 EUR z dôvodu nevymožiteľnosti 

pohľadávok. 
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Opravná položka bude i predmetom návrhu odpísania pohľadávky z dôvodu jej nevymožiteľnosti. 

 

   

 

 2)  Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 
 

  

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

51 305 47 877 11 780,68 24,61 

 

 

        a) Príjmy z vlastníctva majetku 

   

 

            Príjmy z prenajatých pozemkov 

Schválený rozpočet  bol  250 EUR, upravený 250 EUR, skutočnosť 101 EUR. Na tejto položke sa 

účtuje prenájom pozemku na Pieštine  a prenájom pozemku Slovak Telekom. Obec eviduje 

pohľadávku vo výške 130 EUR. 

 

            Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov 

Na tejto položke sa účtuje najmä prenájom sály kultúrneho domu a nájomné za poštu. Schválený aj 

upravený rozpočet bol vo výške 1 500 EUR a skutočnosť 1 787,89 EUR, t.z. 119,19% plnenie 

rozpočtu. 

 

           Z prenájmu strojov, prístrojov, prístrojov, náradia 

Na tejto položke sa účtuje príjem za zapožičanie záhradných  súprav a fakturácia za odhŕňanie snehu 

firme Koruna a COOP Jednota. Schválený, aj upravený rozpočet bol vo výške 250 EUR.  

Skutočné plnenie bolo vo výške 300 EUR, čo činí 120% plnenie rozpočtu. 

 

      b)  Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

             

           Ostatné správne poplatky     
Správne poplatky sa vyberajú najmä za overenie podpisov, fotokópií  listín, na stavebné účely, 

rozhodnutia o určení súpisného čísla . Schválený rozpočet činil 8 500 EUR, upravený 1 500 EUR 

a skutočnosť 1 036 EUR; čo je 69,07% plnenie rozpočtu. 

 

           Pokuty za porušenie predpisov 

Na tejto položke sa účtuje príjmy z výnosov pokút.  Schválený rozpočet činil 20 EUR,  upravený 

rozpočet  bol 20 EUR a skutočnosť predstavovala 0 EUR; čo činí 0% plnenie rozpočtu.. 

 

          Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 

Na  tejto položke sa účtujú poplatky za vydanie rybárskych lístkov, kopírovacie služby, odoslanie 

faxu, opatrovateľské príspevky, za hracie prístroje, vyhlásenie v miestnom rozhlase, za príjmy 

z druhotného zberu surovín, znečistenie ovzdušia, zapožičanie inventára, poplatky za užívanie Fittnes, 

za hrobové miesta a pod. Schválený rozpočet činil 9 890 EUR, upravený rozpočet predstavoval  

8 425 EUR a skutočnosť 5 563,99 EUR; čo činí 66,04% plnenie rozpočtu. K značnému poklesu 

príjmov došlo najmä z dôvodu absencie opatrovateľskej služby. 

 

          Poplatok za stravné  

Na tejto položke sa účtuje príjem poplatku za stravné od zamestnancov, ktorým boli vydávané stravné 

lístky. Schválený rozpočet 400 EUR, upravený rozpočet 400 EUR, skutočnosť 408,77 EUR; 

čo je 102,19% plnenie rozpočtu.. 
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         Poplatok za prebytočný hnuteľný majetok 

Na tejto položke sa účtuje predaj tzv. „KUKA“ nádob, za rozbitý riad, či poškodený majetok obce. 

Schválený rozpočet 300 EUR, upravený rozpočet 300 EUR, skutočnosť 518,02EUR; t.z. 172,67% 

plnenie rozpočtu. 

 

     c)  Úroky z účtov, vkladov     

vyplatené úroky  na účtoch obce. Schválený rozpočet bol vo výške 50 EUR, upravený rozpočet bol 

navýšený na sumu 75 EUR, skutočnosť 57,35 EUR – 76,47% plnenie rozpočtu. 

 

     d)  Iné nedaňové príjmy 

 

         Ostatné subjekty verejnej správy 
Na tejto položke bol v roku 2012  zaúčtovaný príjem za faktúru na úseku civilnej obrany, faktúry za 

účasť na seminároch zamestnancov iných obcí ako spolucestujúcich použitia služobného osobného 

vozidla našej obce. . Schválený rozpočet 45 EUR, upravený rozpočet 45 EUR, skutočnosť  

154,98 EUR, čo činí 344,40% plnenie.. 

 

         Z výťažkov lotérií      
Schválený rozpočet 100 EUR, upravený rozpočet 180 EUR, skutočnosť 177,63 EUR, čo je 

98,68% plnenie. 

 

        Príjmy z dobropisov 

Schválený rozpočet 0 EUR, upravený rozpočet 55 EUR, skutočnosť 65,68 EUR, čo 

predstavuje 119,42% plnenie rozpočtu. Na tejto položke boli zaúčtované vrátené platby zo SP 

a vrátená mylná platba z roku 2011. 

 

        Vratky 
Schválený rozpočet 30 000 EUR, upravený rozpočet 34 877 EUR, skutočnosť 1 527,27 EUR. 

Na tejto položke sú zaúčtované príjmy za spotrebu energií v Kultúrnom dome a Dome smútku od 

občanov a podnikateľov, refakturácia energie od Spoločenstiev urbárnikov. Nakoľko obec mala 

zostatok na bežnom účte k 31.12.2011 vo výške 51 265,67 Eur, bola časť z tejto sumy použitá na tejto 

položke, aby bol bežný rozpočet vyrovnaný (podmienka z postupov účtovania). 

 

   3) Bežné príjmy – transfery, granty, dotácie 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Účel Poskytovateľ Suma 

Normatívne fin. prostriedky ZŠ KŠU Trenčín 79 508,00 

Normatívne fin. prostriedky MŠ KŠU Trenčín 1 634,00 

Vzdelávacie poukazy KŠU Trenčín 1  218,00 

Na dopravu žiakov KŠU Trenčín 1 114,00 

Odstupné KŠU Trenčín 2 760,28 

Prenesený výkon ŠS na úseku 

ŽP 

 

KÚŽP Trenčín 

 

133,08 

Prenesený výkon ŠS na úseku 

hlásenia pobytu občanov 

 

MV SR Bratislava 

 

406,23 

Dotácia na stravu pre deti v HN UPSVaR Prievidza 413,00 

Školské potreby pre deti v HN UPSVaR Prievidza 116,20 

Príspevok pre žiakov zo SZP KŚU Trenčín 300,00 

Voľby do NR SR MV SR Bratislava 982,50 

 

     V roku 2012 nám boli poskytnuté transfery a granty v celkovej výške 88 585,29 EUR. 
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Z poskytnutých dotácia bola zadržaná suma vo výške 2 014 EUR z prostriedkov poskytnutých KŠU 

Trenčin. Táto čiastka bude použitá pre potreby ZŠ do 31. marca 2013, spôsob použitia určí OZ 

v Liešťanoch. 

Do roku 2012 prechádzali nepoužité transfery z roku 2011 vo výške 836,77 EUR, ktoré boli vrátené na 

účet ZŠ s MŠ, za účelom ich použitia na bežné výdavky do 31. marca 2012. 

     Do roku 2013 prechádzajú nasledovné  nepoužité transfery: 

- zadržané normatívne finančné prostriedky z prenesených kompetencií roku 2012 vo výške 2 014 €; 

- nenormatívne prenesené kompetencie určené pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia vo 

výške 112,88 €; 

- nenormatívne finančné prostriedky prenesených kompetencií určené na dopravu žiakov vo výške 

54,87 €; 

- nenormatívne finančné prostriedky prenesených kompetencií určené na vyplatenie odchodného vo 

výške 1 279 €; 

- zostatok nepoužitých normatívnych finančných prostriedkov prenesených kompetencií určené na 

bežné výdavky ZŠ vo výške 495,44 €; 

- - nepoužité finančné prostriedky preneseného výkonu štátnej správy určené na bežné výdavky 

spojené s registrom obyvateľstva vo výške 203,16 €. 

Vcelku bolo k 31.12.2012 nespotrebovaných 4 159,35 €, ktoré budú podľa možností spotrebované do 

31. 3.2013; prípadne budú vrátené do Štátnej pokladne SR (odchodné). 

 

   4) Kapitálové príjmy: 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

7 500 0 0 0 

 

            Z predaja pozemkov 

 

     Obec vychádzala pri schvaľovaní rozpočtu z príjmu zo štátneho rozpočtu – dotácie na 

základe žiadosti vo výške 7 500 EUR. Nakoľko obci nebola schválená žiadna dotácia, 

a nedošlo ani k odpredaju pozemkov, či prebytočného odpisovaného majetku bol rozpočet 

upravený na skutočné plnenie – t.j. 0 EUR. 

             

  5) Príjmové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

12 500 15 852 0,00 0,00 

 

             Zostatok finančných prostriedkov z roku 2011 

 

Schválený rozpočet 12 500 EUR, upravený rozpočet 15 852 EUR. Skutočné plnenie  

0,00EUR, čo činí 0´% plnenie rozpočtu. 

 

 6) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou (ZŠ s MŠ Liešťany): 
 

ZŠ s MŠ v Liešťanoch prijala v roku 2012 

          

            Poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí 

vo výške 3 884 EUR. 

  
           Poplatky a platby za stravné  
vo výške 5 000EUR na rozpočtovanom účte a vo výške 23 900,24 EUR na mimorozpočtovom účte. 

Tento účet slúži na úhradu potravín v školskej jedálni. 
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 
 

   1) Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

185 192 191 523 161 301,65 84,22 

 
 

z toho: 

 

klasifikácia Popis schválený upravený skutočnosť plnenie 

  rozpočet rozpočet  v % 

01.1.1.6 verejná správa - obce 108 386 113 136 90 192,39 79,72 

01.1.2 finančná a rozpočtová oblasť 5 538 5 828 5 388,68 92,46 

01.6.0 všeobecné ver.služby (zo ŠR) 400 1 383 1 186,25 85,77 

02.2.0 civilná ochrana 60 60 47,27 78,78 

03.2.0 ochrana pred požiarmi 3 520 3 570 2 785,74 78,03 

04.5.1.3 správa a údržba ciest 2 032 4 711 3 120,13 66,23 

05.1.0 nakladanie s odpadmi 23 508 23 508 20 937,57 89,07 

05.6.0 životné prostredie (zo ŠR) 140 140 135,68 96,91 

06.2.0 rozvoj obce 15 650 2 477 2 575,16 103,96 

06.4.0 verejné osvetlenie 6 082 6 532 4 994,31 76,46 

08.1.0 rekračné a športové služby 5 581 5 081 5 497,36 108,19 

08.2.0 kultúrne služby 1 578 5 158 4 230,87 82,03 

08.2.0.5 knižnice 533 583 487,79 83,67 

08.3.0 vysielacie a vydavat. Služby 735 735 775,26 105,48 

08.4.0 náboženské a iné spoloč.služby 1 361 836 1 066,95 127,63 

09.1.1.1 predškolská výchova (z obce) 0 9 070 10 561,95 116,45 

09.1.2.1 základné vzdelanie (z obce) 2 640 3 150 3 189,38 101,25 

10.2.0.2 sociálne služby - staroba 5 398 3 291 2 408,02 73,17 

10.4.0 rodina a deti 500 500 399,72 79,94 

10.7.0 soc. pomoc v hmotnej núdzi 1 550 1 774 1 321,17 74,47 

 

 

 Výdavky verejnej správy  
Na jednotlivých položkách tejto kapitoly sú účtované výdavky na mzdy aparátu obce, starostu obce, 

odvody do jednotlivých poisťovní, cestovné náhrady, energie a vodné budovy OcU, kultúrneho domu, 

poštovné náklady, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové 

stroje, prístroje a zariadenia, nákup materiálu, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a obuv, 

programové vybavenie softvéru a licencie, dopravné náklady na služobné vozidlo Ford Focus (palivo, 

mazivá, oleje, servis, opravy, postenie vozidla, karty, známky, poplatky), rutinná a štandardná údržba 

interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, budov a ich častí,  školenia, kurzy, semináre, proagácia 

a reklama, všeobecné služby, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, odmeny na dohody, transfery na 

SOU v Novákoch, členské príspevky (ZMOS, ZMO HN..) 
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         Finančná a rozpočtová oblasť 

V tejto kapitole sú účtované výdavky na mzdu a odvody do poisťovní kontrolórky obce, odmeny 

poslancom OZ, cestovné náhrady kontrolóra a poslancov, školenia, kurzy, semináre pre kontrolóra, 

služby audítora, mýtne, poplatky a odvody banke, členský príspevok do ZHK SR. 

 

           Všeobecná verejná správa 

Na tejto kapitole sa účtujú výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia 

pobytu občanov a registra občanov,  výdavky spojené s prípravou a priebehom volieb, referenda. Tieto 

výdavky sú hradené z transferov. 

  

           Civilná obrana                        
Na tejto kapitole sú zaúčtované náklady spojene so starostlivosťou o sklad CO. Na tieto výdavky je 

formou refakturácie prijímaný príspevok.    

 

          Správa a údržba ciest         
Na tejto kapitolé sú evidované výdavky spojené s údržbou, posypom a odhŕňaním miestnych 

komunikácií. Taktiež sú tu evidované palivo, mazivá, oleje, kvapaliny do motorových vozidiel LIAZ, 

Poclain, traktor, ich poistenie, údržba.         

 

           Nakladanie s odpadmi                   

Na tejto kapitole  je zaúčtovaný vývoz a likvidácia komunálneho odpadu, nákup KUKA nádob, 

separovaný zber a skládka odpadu na Pieštine. 

 

          Ochrana životného prostredia 
Na tejto kapitole sa účtujú výdavky na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany 

pred povodňami a ochrany ovzdušia. Jej krytie je zabezpečené transferom zo štátneho rozpočtu.     

 

          Rozvoj obce. VPP                         
Na tejto kapitole sa účtujú výdavky spojené s nákupom prístrojov a náradia spojených so všeobecnými 

službami v obci. Tieto sú prevažne zabezpečované občanmi evidovanými na ÚP. Evidujú sa tu 

i výdavky spojené s nákupom pracovných odevov, palivo a olej do drviča, kosačky a poistenie 

zamestnancov. V schválenom rozpočte bola i položka na vybudovanie chodníka pri bunkách, ale táto 

bola pretransformovaná na kapitálový rozpočet. 

                                

           Verejné osvetlenie 

Ako už z názvu vyplýva, na tejto kapitole sa účtujú výdavky spojené s verejným osvetlením a jeho 

údržbou. 

 

            Rekreačné a športové služby 
Na tejto kapitole sú zaúčtované poskytnuté transfery pre futbalový oddiel a Klub slovenských turistov 

pri TJ ŠK Liešťany. 

Taktiež na tejto kapitole boli zaúčtované výdavky spojené s Fittnes centrom.            

          

            

             Kultúrne služby                   
Na tejto kapitole sú zaúčtované výdavky spojené s kultúrnymi akciami a všeobecnými službami 

usporiadanými v Kultúrnom dome, či obci, ako sú Fašiangy, fašiangová zabíjačka, stavanie májov, 

oslavy MDD, vítanie detí do života, kancelárske potreby pre kronikárku obce, výdavky spojené 

s oslavami 6810. Výročia obce. 

             

             Knižnica 
a tejto kapitole sú zaúčtované výdavky spojené s nákupom kníh a zabezpečenia chodu miestnej 

knižnice. 
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            Miestny rozhlas         
Na tejto kapitole sú zaúčtované výdavky za údržbu miestneho rozhlasu. 

 

          Náboženské a iné spoločenské služby 
Na tejto kapitole sú zaúčtované výdavky súvisiace s cintorínmi a Domom smútku., ako sú energie, 

voda, náhradné diely a oprava chladiaceho boxu.                        

 

           Predškolská výchova     

Financovanie Materskej školy je zabezpečené samostatným právnym subjektom „ZŠ s MŠ Liešťany“. 

Okrem financovania z KŠU Trenčín pre predškolákov, obec prispieva z rozpočtu obce na 

zabezpečenie miezd a prevádzkových nákladov pre materskú školu, školský klub detí a školskú 

jedáleň. Vo vykazovanej tabuľke sú výdavky, ktoré boli financované nad rámec poskytnutých 

prenesených a originálnych kompetencií, súvisiace s výmenou časti okien a odkanalizovania dažďovej 

vody. 

 

              Základné vzdelávanie 
Na zabezpečenie plynulého chodu ZŠ v Liešťanoch dostáva právnická osoba „ZŠ s MŠ Liešťany“ 

transfer z rozpočtu štátu prostredníctvom zriaďovateľa.  Zo zadržaných prostriedkov roku 2011 boli 

z financované prístrešky nad vchodmi a zakúpená interaktívna tabuľa. 

Na tejto položke sa vedú i výdavky spojené so zakúpením vecných darov pre žiakov vychádzajúcich 

z 9. ročníka ZŠ v Nitrianskom Rudne.. 

 

            Sociálne služby – staroba                 

Na tejto kapitole boli zaúčtované výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v obci pre 

starých občanov. Jedná sa o náklady na mzdy a odvody do poisťovní. 

 

            Sociálna pomoc rodinám a deťom       

Na tejto kapitole boli zaúčtované poskytnuté finančné prostriedky jednotlivcom na preklenutie ich 

ťažkých životných či sociálnych situácií. V roku 2011 nebolo žiadne čerpanie. 

 

            Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 

Na tejto kapitole sú zaúčtované výdavky súvisiace s poskytnutím stravy v tunajšej školskej jedálni, 

posedenie s dôchodcami  na Vianoce, usporiadanie Dňa matiek a vecné dary, ktoré sú najstarším 

občanom obce zakúpene v mesiaci Úcty k starším a v roku 2011 sme obnovili i vítania narodených 

detí. 

 

     Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou (ZŠ s MŠ) 
 

Zariadenie Skutočnosť k 31.12.2011 Skutočnosť k 31.12.2012 

ZŠ Liešťany   90 798,16  78 998,98 

MŠ Liešťany PK 

                      OK  

1 278 

49 677 

1634,00 

67 526,54 

Školský klub                      9 246 9 490,33 

Školská jedáleň 25 477,68 28 785,58 

Spolu 176 476,84 186 435,43 

 

                      

 ZŠ s MŠ Liešťany je právnická osoba s právnou subjektivitou. Je financovaná sčasti zo štátneho 

rozpočtu (ZŠ a predškoláci v MŠ) a sčasti z obecného rozpočtu ( MŠ, ŠKD, ŠJ). V roku 2012 bolo 

z obecného rozpočtu ZŠ s MŠ poskytnutých na financovanie OK vo výške 96 567,37 EUR, čo činí 

41,01% zo získaných podielových daní. Navyše boli z rozpočtu obce financované výdavky nad rámec 

poskytnutých transferov 10 619,33 EUR, čo zvyšuje podiel z financovania z vlastných zdrojov obce  

o ďalších 4,51%. K tomu boli škole vyfinancované zdroje z roku 2011 vo výške 3 132 EUR. 
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  Na zabezpečenie úhrady mzdových a prevádzkových nákladov boli sčasti použité i vlastné príjmy ZŠ 

s MŠ. Nevyčerpané vlastné príjmy vo výške 3 392 EUR boli odvedené na účet obce a budú slúžiť pre 

financovanie obecných výdavkov v roku 2013 podľa rozhodnutia obce. 

 

    2) Kapitálové výdavky 

 
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie v % 

7 500 54 000 24 186,89 44,79 

 

 

            Príprav. a projektová dokumentácia 

V roku 2012 Obec Liešťany na zabezpečenie projektovej dokumentácie 1 450 EUR. Jednalo sa o PD 

na zameranie chodníka v a dažďovú kanalizáciu..           

 

            

 

             Realizácia nových stavieb 

V kapitálových výdavkoch technického zhodnotenia stavieb sú zaúčtované výdavky spojené s  

prípravou výstavby chodníka pri bunkách,  výstavbou altánku a dažďovej kanalizácie. 

. 

 

   3) Výdavkové finančné operácie 
 V roku 2012 Obec nezaznamenala žiadne výdavkové finančné operácie. 

 

 

 4. Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2012 

 

Celkom príjmy v EUR Celkom výdavky v EUR Rozdiel 

377 874,47 371 923,97 5 950,50 

                                                                                                                                                                                           

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 vysporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 6/§ 16 ods. 6/ citovaného 

zákona, sa z prebytku vylučujú: 

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku vo výške  4 159,35 EUR 

- finančné operácie vo výške 4 452,14 EUR. 

-  

vzniknutý schodok  vo výške 2 660,99 EUR 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 predpisovbol vykrytý zo zostatku finančných prostriedkov na 

bežnom účte z predchádzajúcich období. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2012      
 

REZERVNÝ FOND 

Obec vytvára rezervný fond podľa §§ 15a 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo: 

                   Fond rezervný                                               Suma v EUR 

 ZS k 1. 1.2012                                                     26 344,97                                                           
Prírastky z prebytku hospodárenia 2011                                305,00 

Prírastky z vyplatených úrokov                                                 9,59  
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Úbytky z dôvodu čerpania RF                                                    0,00 

Úbytky z dôvodu vyplatenia  zrážky dane z úroku                     1,75 

Úbytky ostatné (poplatky banke)                                              61,00 

KZ k 31.12.2012                                                                26 596,81 

 

Počas účtovného obdobia došlo k poklesu % vyplácaného úroku a zvýšenia poplatku za vedenie konta. 

 

SOCIÁLNY FOND 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva ZO OZ pri OcU Liešťany,kolektívna 

zmluva vyššieho stupňa a interná smernica Obce Liešťany o použití SF. 

             Sociálny fond                                                             Suma v EUR 

 ZS k 1. 1.2012                                                                                1 288,76 

Prírastky – povinný prídel                                                                  288,82 

Ostatné prírastky                                                                                289,17    

Úbytky – stravovanie                                                                         430,25 

             - regenerácia                                                                         486,10 

             - sociálna výpomoc                                                                   0,00 

             - ostatné úbytky                                                                      32,62 

KZ k 31.12.2012                                                                                917,78 

 

 

FOND OPRÁV, ÚDRŽBY A OBNOVY OBCE 

                   FOUOO                                                     Suma v EUR 

 ZS k 1. 1.2012                                                           148,50                                                           
Prírastky z prebytku hospodárenia 2011                               2 723,00 

Prírastok z kreditného úroku                                                        0,08 

Úbytky z dôvodu čerpania FOUOO                                             0,00 

Úbytky ostatné (poplatky banke)                                                39,60  

KZ k 31.12.2012                                                                    2 831,98 

 

 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov k 31.12.2012 voči: 
          - zriadeným právnickým osobám  

          - štátnemu rozpočtu 

          - štátnym fondom 

          - ostaným subjektom verejnej i mimo verejnej správy 
 

A.   Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám: 

 

Základná škola s materskou školou                     

     

                                                    Prenesené kompetencie               Originálne kompetencie 

Stav k 01.01.2012                                                  836,77                                           483,27   

Transfer zo ŠR                                                 87 063,48                                         1 634,00         

Zadržané fin. prostriedky                                   2 014,00                                                0,00  

Nespotrebované                                                 1 942,19                                         3 392,00 

Transfer z rozpočtu obce                                          0,00                                        96 567,37  

Vlastné príjmy                                                          0,00                                          8 844,00  
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Rozpočtová organizácia všetky vlastné príjmy ako aj nevyčerpané prostriedky odviedla na účet obce 

a zostatok v pokladni a na účtoch k 31.12.2012 boli 0,00 EUR, s výnimkou  „ potravinového“  účtu, 

ktorý je postavený mimo rozpočtu.. 

 

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

 

Názov Pridelené fin. prospt. Vyčerpané fin. 

prostr. 

Zostatok k 31.12.2012 

Voľby do NR SR 982,50 982,50 0,00 

Pren. Výkon ŠS ŽP 133,08 133,03 0,00 

REGOP 406,23 203,07 203,16 

Škol. potreby pre deti v 

HN 

 

116,20 

 

116,20 

 

0,00 

Strava pre deti v HN 413,00 413,00 0,00 

KŠU Trenčín 86 234,28 82 278,09 3 956,19 

Celkom: 88 285,29 84 125,89 4 159,35 

  

 

C. Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

D. Poskytnuté dotácie 

Obec poskytla v roku 2012 dotácie v súlade so VZN č.  2/2010 o dotáciách na podporu všeobecne 

prospešného účelu, na podporu športu. 

 
Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých 

prostriedkov v r. 2011 

Suma zúčtovaných 

prostriuedkov k 31.12.2012 
 

Rozdiel 

TJ - FO 4 000,00 4 000,00 0,00 

TJ – KST  300,00 300,00 0,00 

 Jednota dôchodcov 150,00 150,00 0,00 

celkom 4 450,00 4 450,00 0,00 

 

     Pri zúčtovaní poskytnutých dotácií -  TJ FO neposkytla vyúčtovanie v zmysle schváleného 

VZN a KST nepoužil finančné prostriedky vo výške 260 EUR v zmysle uzavretej Zmluvy 

o poskytnutí dotácie a finančné prostriedky by mali byť vrátené na účet obce. 

Obec dáva spoločenským organizáciám i nefinančnú dotáciu formou poskytnutia priestorov 

a spotreby energií bez náhrad. 

TJ FO dostáva navyše finančnú výpomoc na spotrebu vody a energie v priestoroch šatní TJ   

vo výške 375,49 EUR. 

 

 

7. Údaje o nákladoch a výnosoch obce 

 

Obec Liešťany v roku 2012 nepodnikala, účtovala iba hlavnú činnosť: 

 

   1)  Náklady 

 

Náklady obce 

 

Účt. skupina  5                                                                    Suma v EUR 

Spotrebované nákupy                                                            21 766,05 

Služby                                                                                    37 367,47 
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Osobné náklady                                                                     75 861,73 

Dane a poplatky                                                                            15,32 

Ost. nákl. na prevádzkovú činnosť                                        13 915,66 

Odpisy, rezervy, opr. položky                                               45 897,05 

Finančné náklady                                                                    4 392,40  

Náklady na transfery                                                           112 155,74  

Spolu                                                                                   311 371,42 

 

Náklady Obce Liešťany z hľadiska účtov a analytického členenia: 

účet 501  - spotreba materiálu; v analytickom členení:  

                   1 -  knihy, časopisy ,tlačivá, kancelárske potreby                        1 274,81 

                   2 -  PE vrecia (separovaný vývoz)                                                  231,36 

                   3 -  materiál do výpočtovej techniky                                            1 642,12 

                   4 – čistiace potreby, toaletný papier                                               597,87 

                   5 -  materiál na verejnoprospešné práce                                         122,66 

                   6 – drobný materiál v evidencii OTE                                          2 065,54 

                   7 – spotrebovaní pohonné hmoty                                                1 708,32 

                   8 – náhradné diely                                                                          192,31 

                   9 – všeobecný materiál                                                                1 318,23 

účet 502  - spotreba energií v analytickom členení: 

                   1 -  spotreba plynu                                                                       3 353,19 

                   2 – spotreba elektriny                                                                  8 780,53 

                   3 -  spotreba vody                                                                           266,49 

účet 511 – opravy a udržiavanie v analytickom členení: 

                   1 -  údržba PC                                                                                 465,00 

                   2 – signalizačné zariadenie                                                                 0,00 

                   3 -  revízie                                                                                    1 506,23 

                   4 -  opravy, rekonštrukcie, stavebné práce                                   1 576,77 

účet 512 – cestovné v analytickom členení: 

                    1 – prepravné                                                                                  148,41 

                    2 – stravné                                                                                      393,96 

                    3 – iné výdavky                                                                                76,68 

                    4 – iným, než vlastným zamestnancom                                              0,00 

                    5 -  ubytovanie                                                                                    0,00  

účet 513 - náklady na reprezentáciu                                                               135,39 

účet 518 ostatné služby v analytickom členení: 

                    1 – zber komunálneho odpadu                                                    4 200,34 

                    2 -  vývoz skla                                                                                429,30 

                    3 – separovaný zber – plasty                                                          928,08 

                    4 – separovaný vývoz kontajnerov                                              3 837,40 

                    5 – za spracovanie a uloženie odpadu                                         9 944,18                                                                                                                                 

                    6 – protipožiarna ochrana                                                               335,00 

                    7 – ostatné služby                                                                           351,64 

                      8 – spotreba poštovného a kolkov                                                  702,70 

                      9 – internet, autorské práva                                                            109,50 

                     10 – telefón, fax, mobil                                                                1 013,04 

                     11 – stravovanie – dôchodci                                                            353,85 

                     12 -  služby v prospech RO                                                          1 090,00 

                     13 -  úprava miestnych komunikácií (odhŕňanie)                           666,00 

                     14 – parkovné (SMS)                                                                          0,30     

    účet 521  mzdové náklady                                                                         57 847,27 

    účet 524 zákonné sociálne poistenie                                                         16 374,66    

    účet 527 – zákonné sociálne dávky                                                             1 639,80   
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    účet  538 – ostatné dane a poplatky                                                                 15,32         

    účet  541 – zostatková cena predaného dlhodobého majetku                     630,41 

    účet  542 -  predaný materiál                                                                          384,20 

    účet  548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť v analytickom členení: 

                        1 – výplata príkazných zmlúv                                                       275,00 

                        2  - licencie                                                                                    641,29  

                        3 -  školenia, semináre, porady                                                     423,00 

                        4 – všeobecný materiál, všeobecné služby                                1 895,00 

                        5 – odborná literatúra                                                                     85,30 

                        6 -  vývoz fekálií                                                                               0,00 

                        7 – záväzky zo zmlúv                                                                      13,30 

                        8 – MDD                                                                                        100,64 

                        9 – opravy, montáž                                                                      2 544,89 

                      10 -   reprezentačné                                                                          686,74 

                      11 – odborné služby (audítor, právnik,znalec)                              1 448,07                      

                      12 -  uvítanie detí do života                                                              287,42 

                      13 – fašiangy                                                                                       48,00 

                      14 – poistenie osôb                                                                              19,35 

                      15 – výročie obce                                                                           3 283,90 

                      16 – stavanie májov                                                                             73,92 

                      17 – Deň matiek                                                                                230,83  

                      18 – JSV – sociálna výpomoc                                                           399,72 

                      19 -  zahájenie Vianoc                                                                       438,87       

                      20 -  ošetrenie SW                                                                               60,00 

                       21 – mesiac úcty k starším                                                                 95,53 

      účet 551 – odpisy DnHM a DHM                                                              35 337,29 

      účet 553 – tvorba ostatných rezerv                                                           10 387,00 

      účet 558 -  tvorba ostatných opravných položiek                                         172,76 

      účet 568 – ostatné finančné náklady v analytickom členení:  

                         1 – poplatok za výber, vklad                                                              8,10 

                         2 –  poplatky za výpisy                                                                     16,63 

                         3 -  vedenie konta                                                                           390,47 

                         4 – poistenie vozidiel                                                                        56,27      

                         5 -  členské príspevky                                                                  3 113,88 

                         6 – poplatky nad rámec konta                                                             0,80 

                         7 – poplatky za platby spolu                                                               9,19 

                         8 – poplatky za poštovné                                                                   49,73 

                         9 – poistenie majetku                                                                       931,98    

       účet  584 – náklady na transfery z rozpočtu obce do RO                      102 491,37 

       účet 586 – náklady na transfery obce z rozpočtu obce 

                          subjektom mimo verejnej správy                                             9 330,00 

       účet  591 – splatná daň z príjmov                                                                       5,73               

  

   

 

 

Náklady RO (ZŠ s MŠ Liešťany) 
 Účt. skupina 5                                                                       suma v EUR 

Spotrebované nákupy                                                                     46 764,36 €  

Služby                                                                                                4 029,34 €  

Osobné náklady                                                                                149 479,14 €  

Ostatné náklady na prev. činnosť                                                           1 602,08 €  

Odpisy, rezervy, opr. položky                                                                 1 466,38 €  
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Finančné náklady                                                                                      475,29 €  

Náklady na transfery                                                                                8 884,00 €  

Splatná daň                     1,37 €  

Spolu:                                                                                                212 701,96 €  

  Náklady ZŠ s MŠ Liešťany z hľadiska účtov a analytického členenia 

účet 501  - spotreba materiálu  
                    1 -  spotreba materiálu             10 502,24 €  

                   8 -  spotreba materiálu - potraviny             17 059,24 €  

účet 502  - spotreba energií  
                    1 -  spotreba energií                                                                     

3 353,19             19 202,88 €  

účet 511 – opravy a udržiavanie v analytickom členení: 
                    1 -  opravy a udržiavanie                  948,58 €  

účet 512 – cestovné  
                    1 – cestovné                  741,93 €  

účet 513 - náklady na reprezentáciu                                                               

135,39                         -   €  

účet 518 ostatné služby  
                     1 – ostatné služby                                 2 338,83 €  

účet 521  mzdové náklady                             
                     1 – mzdové náklady                              110 482,71 €  

účet 524 zákonné sociálne poistenie       
                     1 – zákonné sociálne poistenie                               32 037,16 €  

účet 525 DDP zamestnávateľ      
                     1 – DDP zamestnávateľ                                 1 112,23 €  

účet 527 – zákonné sociálne náklady          
                     1 – zákonné sociálne náklady                                 5 847,04 €  

účet  538 – ostatné dane a poplatky                                             -   €  

účet  541 – zostatková cena predaného dlhodobého majetku                         -   €  

účet  542 -  predaný materiál                                                                                                

384,20         -   €  

účet  548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  
                         1 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť               1 602,08 €  

účet 551 – odpisy DnHM a DHM                                                -   €  

účet 553 – tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti                       

                        1 – tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti                  667,00 €  

účet 558 -  tvorba ostatných opravných položiek            
                         1 – tvorba ostatných opravných položiek                  799,38 €  

účet 568 – ostatné finančné náklady  
                          1 – ostané finančné náklady                             475,29 €  

účet 588 – náklady z odvodu príjmov 
                          1 – náklady z odvodu príjmov                     8 884,00 €  

účet  591 – splatná daň z príjmov                                
                          1 – splatná daň z príjmov                     1,37 €  
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2)  Výnosy 

 

Výnosy obce 

 

Účt. skupina                                                                                      Suma v EUR 

Tržby za vlastné výkony                                                                          2 172,15 

Daňové výnosy                                                                                    272 210,87 

Ostatné výnosy z prev. činnosti                                                              4 574,16 

Zúčtovanie rezerv a opr. položiek                                                           5 178,09 

Finančné výnosy                                                                                         273,80 

Mimoriadne výnosy                                                                                3 378,31  

Výnosy z transferov                                                                              14 171,42 

Spolu:                                                                                                  301 958,80 

 

Výnosy  Obce Liešťany z hľadiska účtov a analytického členenia v roku 2012 predstavovali: 

     účet  602 -  tržby z predaja služieb  v analytickom členení:   

                          1 – vyhlásenie v miestnom rozhlase                                            508,10 

                          2  - prenájom KD hlavná činnosť                                                 938,05 

                          3 – prenájom KD podnikateľom                                                   654,50 

                          4 -  kopírovanie, fax                                                                        71,50 

     účet 632 daňové výnosy samosprávy v analytickom členení: 

                          1 – daň z pozemkov                                                                   6 593,13 

                          2 – daň zo stavieb                                                                      5 929,52                                                                  

                          3 – daň za psa                                                                               929,41 

                          4 – za verejné priestranstvo                                                          448,00 

                          5 – za ubytovanie                                                                             8,70 

                          6 – podielové dane                                                                235 455,27 

                          7 – nevýherné hracie prístroje                                                        54,82 

     účet 633 výnosy z poplatkov v analytickom členení: 

                           1 – správne poplatky                                                                4 132,50 

                           2 -  prenájom Domu smútku                                                           0,00 

                           3 -  výťažok z lotérií                                                                   165,58 

                           4 – príspevok za opatrovateľskú službu                                     296,00 

                           6 – znečistenie ovzdušia                                                               20,00 

                           7 – prenájom (pozemky, budovy)                                               354,07 

                           8 – fitnes                                                                                        54,00 

                           9 – vývoz komunálneho odpadu                                            17 202,37                      

                         10 – zapožičanie inventára                                                            387,60 

       účet 641 -  tržby z predaja DHm a DnHM                                                  490,91 

       účet 642 – tržby z predaja materiálu                                                           521,43  

      účet 648 – ostatné prevádzkové výnosy v analytickom členení: 

                              1 – vratky za energie od občanov  a spoloč. organizácií           694,07 

                              2 – za železný šrot                                                                          0,00 

                              3 – semináre                                                                                   0,00 

                              4 – vratka dane z motorových vozidiel                                          0,00 

                              5 – poštovné k vystaveným faktúram                                            0,80 

                              6 – za sklo                                                                                  429,02 

                              7 – za plasty                                                                                    0,00                                        
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                              8 – používanie obecného DHM                                                  254,00 

                              9 – refakturácia nákladov civilnej obrany                                    46,90 

                             10 – hrobové miesta                                                                     155,00 

                             11 – ostatné                                                                                  807,61 

                             12 – elektroodpad                                                                         137,28 

                             13 – refakturácia el.energie urbár.spoloč.                                 1 135,60 

                             14 -  refakturácia nákladov ostatným subjektom VS, 

                                     Ktoré nie sú odpisované z nákladov                                       28,41 

       účet 652  - zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti                           5 178,09 

       účet 662 – úroky                                                                                                   57,29 

       účet 668 – ostatné finančné výnosy                                                                  216,51 

       účet 672 -  náhrady škôd                                                                                3 378,31  

       účet 693 -  výnosy samosprávy z transferov zo ŠR                                      5 287,42   

       účet 699  -  výnosy samosprávy z odvodu RO                                              8 884,00                

 

 

Výnosy RO (ZŠ s MŠ Liešťany) 
 

  Účt. skupina 6                                                                         suma v EUR 

Tržby za vlastné výkony                                                                                    17 059,24 €  

Daňové výnosy                                                                                   

Ostatné výnosy z prev. činnosti                                                             

Zúčtovanie rezerv a opr. položiek                                                           

Finančné výnosy                                                                                     

Mimoriadne výnosy                                                                                

Výnosy z poplatkov               8 884,00 €  

Výnosy z transferov OK                                                                                       102 491,37 €  

Výnosy z transferov  PK                                                                          83 944,06 €  

Spolu:                                                                                                              212 378,67 €  

 
           212 378,67 €  

Výnosy ZŠ s MŠ Liešťany z hľadiska účtov a analytického členenia 
 účet  602 -  tržby z predaja služieb  
                           8 – výnosy zo služieb ŠJ             17 059,24 €  

účet 632 daňové výnosy samosprávy 
 účet 633 výnosy z poplatkov  
                            1 – výnosy z poplatkov od rodičov                 8 884,00 €  

účet 641 -  tržby z predaja DHm a DnHM                  
 účet 642 – tržby z predaja materiálu                             
 účet 648 – ostatné prevádzkové výnosy 
 účet 652  - zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti     
 účet 662 – úroky                                                                 
 účet 668 – ostatné finančné výnosy                                  
 účet 672 -  náhrady škôd                                                   
 účet 691 -  výnosy z bežných transferov  OK           
                            1 – výnosy z bežných transferov  OK             102 491,37 €  

účet 693 -  výnosy z bežných transferov zo ŠR  PK                      83 944,06 €  

                           1 – výnosy z bežných transferov zo ŠR PK 
 účet 699  -  výnosy samosprávy z odvodu RO                                               
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3) Výsledok hospodárenia  

 

Výsledok hospodárenia v obci 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                             - 9 412,62   

Splatná daň z príjmov                                                                                  5,73 

VH po zdanení                                                                                   - 9 418,35 

 

Výsledok hospodárenia v RO (ZŠ s MŠ) 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                               -321,92 

Splatná daň z príjmov                                                                                1,37 

Výsledok hospodárenia po zdanení                                                     -323,29  

    

 

 8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 

       

AKTÍVA 

   

Strana aktív Brutto Korekcia Netto 

A. Neobežný majetok 

- obec 

- ZŠ s MŠ 

 

1 315 268,54 

              0,00  

 

419 354,46 

           0,00 

 

98 801,39 

          0,00 

A1. Dlhod.nehm.maj. 

  - obec  

  - ZŠ s MŠ 

 

             25 070,43 

                       0,00 

 

2 619,00 

       0,00 

 

22 451,43 

         0,00 

A2. Dlhod. hm. maj. 

   - obec 

   - ZŠ s MŠ 

 

1 054 238,11 

              0,00 

 

416 735,46 

            0,00 

 

637 502,65 

          0,00 

A3. Dlhod. fin.majet. 

    - obec 

    - ZŠ s MŠ 

 

235 960,00 

           0,00 

 

0,00 

0,00 

 

235 960,00 

           0,00 

B. Obežný majetok 

    - obec 

    - ZŠ s MŠ 

 

91 780,95 

 7 409,92 

 

172,76 

    0,00 

 

91 608,19 

   7 409,92 

B1. Zásoby 

      - obec 

      - ZŠ s MŠ 

 

95,39 

         1 698,32 

 

0,00 

0,00 

 

95,39 

         1 698,32 

B2 Zúčtovanie medzi       

     VS 

    - obec 

    - ZŠ s MŠ 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

B3. Dlhodobé 

       pohľadávky: 

     - obec 

     - ZŠ s MŠ 

 

 

151,03 

0,00 

 

 

151,03 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 
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B4. Krátkodobé pohľ. 

     - obec 

     - ZŠ s MŠ 

 

5 053,26 

1 360,45 

 

21,73 

0,00 

 

2 031,53 

1 360, 

B5. Finančné účty 

      - obec 

      - ZŠ s MŠ 

 

86 481,27 

 4 351,15 

 

0,00 

0,00 

 

86 481,27 

 4 351,15 

B6.Poskyt.návr.fin. 

výpom.dlhod. 

      - obec 

      - ZŠ s MŠ 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

B7 Poskyt. návr. fin. 

výpom. krátkod. 

        - obec 

        - ZŠ s MŠ 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

C. Časové rozlíšenie 

       - obec 

       - ZŠ s MŠ 

 

1 279,12 

   142,63 

 

0,00 

0,00 

 

1 279,12 

   142,63 

D. Vzťahy k štát. pokl 

       - obec 

       - ZŠ s MŠ 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

    

 

Priebeh aktív v roku 2012 

 

Stav  aktív v roku 2012 za Obec: 
 

NEOBEŽNÝ MAJETOK 

- Dlhodobý nehmotný majetok – na základe Protokolu o odovzdaní SÚP obce na účte 019 –  

Zaúčtovaná obstarávacia cena (ďalej len OC) vo výške 25 070,42 EUR Odpisy k 31.12.2012 činili 

2619 EUR. Zostatková cena k 31.12.2012 (ďalej len ZC) 22 451,43 EUR. 

- Dlhodobý hmotný majetok –  

  – pozemky – prírastky v roku 2012 vo výške 143 850,10 EUR. Úprava vykonaná na základe 

dokladovej inventarizácie podľa vydaných listov vlastníctva – zápis podielového spoluvlastníctva 

v spoločných pozemkoch jednotlivých urbárskych spoločenstiev; 

                     - úbytky v roku 2012 vo výške 630,41 EUR. 

   - stavby -  prírastok v roku 2012 – dažďová kanalizácia vo výške 20 308,94 EUR. Odpisy za  rok 

2012  vo výške 30 186,80 EUR.  

   - samostatné hnuteľné veci -  prírastky, úbytky  v roku 2012 – žiadne. Odpisy za rok 2012     

     1 951,11 EUR. 

  -  dopravné prostriedky -  prírastky, úbytky  v roku 2012 – žiadne.  Odpisy za rok 2012 vo výške 

     170,38 EUR. 

  -  drobný dlhodobý hmotný majetok -  prírastky v roku 2012 – interaktívna tabuľa (ZŠ) –   

     OC: 2 060 EUR; odpisy v roku 2012 410,00 EUR.  

  

- Dlhodobý finančný majetok  - 

   – realizovateľné cenné papiere -  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť – počet CP 6 940 

      menovitej hodnoty 34.0000 EUR. Žiadna zmena oproti roku 2011. 

OBEŽNÝ MAJETOK 

- zásoby – materiál -  – stav zásob k 31.12.2012 –  4 ks KUKA nádob á 22,60    = 90,40 EUR 

                                                                                    1 ks Kniha k uvítaniu                 4,99 EUR 

- dlhodobé pohľadávky voči odberateľom -  vo výške 151,03 EUR. Nevymožená pohľadávka 

staršia ako 10 rokov ( z DP MNV). Vytvorená opravná položka. Návrh  na odpísanie pohľadávky pre 

jej nevymožiteľnosť. 

- krátkodobé pohľadávky -  z nájomného                                                             130,00 EUR; 
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                                              - za vyhlásenie v miestnom rozhlase                              4,00 EUR; 

                                              - za vývoz komunál. odpadu                                       310,29 EUR, 

           Vytvorená opravná položka vo výške 21,73 UR pre jej nevymožiteľnosť.    

           Návrh  na odpísanie pohľadávky pre jej nevymožiteľnosť. 

                                              - daň zo stavieb                                                             39,14 EUR; 

                                              - daň z pozemkov                                                          18,69 EUR; 

                                              - daň za psa                                                                   17,00 EUR; 

                                              - výťažok z lotérií                                                           5,53 EUR; 

                                              - správny poplatok                                                        16,50 EUR; 

                                              - za sklo                                                                      115,90 EUR; 

                                              - z úbytku pozemkov                                                  490,91 EUR; 

                                              -refundácia el.energie urbá.spoloč.                             271,35 EUR; 

                                              - škoda spôsobená obci                                            3 378,31 EUR. 

   - finančné účty – stav k 31.12.2012: 

                     Pokladnica                    1 031,32 EUR 

                     Ceniny                             268,50  EUR; z toho poštové známky           46,50 EUR 

                                                                                                Stravné lístky             222,00 EUR 

                     Účty:                             85 181,45 EUR; z toho bežný účet            52 818,95 EUR 

                                                                                                 dotačný účet           2 014,00 EUR 

                                                                                                 FUOO                     2 831,98 EUR 

                                                                                                 rezerv. fond          26 596,81 EUR 

                                                                                                 sociálny fond             917,78 EUR 

                                                                                                 peniaze na ceste             1,93 EUR 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

- náklady budúcich období jedná sa o finančné operácie uhradené na základe prijatých faktúr  

 V roku 2012, súvisiace s nákladmi roku 2013, prípadne r.2014 vo výške            1 279,12 EUR.          

 

 

Stav  aktív v roku 2012 za RO ZŠ s MŠ Liešťany: 
 

OBEŽNÝ MAJETOK 

- zásoby – materiál -  – stav zásob k 31.12.2012 –  potraviny ŠJ Liešťany 1844,98€ 

 

- krátkodobé pohľadávky -  voči zamestnancom 1360,45€ 

526,07 prečerpaná dovolenka -vznik z dôvodu absencie/35,–príspevok SF/799,38 neoprávnená výpl.

  

Vytvorená opravná položka vo výške 799,38 z dôvodu súdneho konania      

            

Návrh  na odpísanie pohľadávky pre jej nevymožiteľnosť zatiaľ nedávame.. 

                                              . 

   - finančné účty – stav k 31.12.2012: 

                    

      Bankové  účty:                                                                                                               4 351,17€    

                    z toho                                                                  sociálny fond                          271,86 € 

                                                                                                potravinový účet ŠJ             4 079,29 € 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

- náklady budúcich období jedná sa o finančné operácie uhradené na základe prijatých faktúr  

 V roku 2012 a 2011, súvisiace s nákladmi roku 2013, prípadne r.2014 vo výške                 142,63 €  

z toho        

fa Komenský,s.r.o. – virtuálna knižnica,zborovňa 2013                                79,63€ 

fa ŠEVT, a.s. – e-tlačivá 2013(vysvedčenia, rozhodnutia...) zapl.2011         63,–€ 
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PASÍVA 

 

 

Označenie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce účt.obd. 

A. Vlastné imanie 

     obec 

     ZŠ s MŠ 

 

965 950,91 

-6 376,91 

 

777 553,00 

-6 853,00 

A.1 Oceňovacie rozdiely 

     - obec 

     - ZŠ s MŠ 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

A.2 Fondy 

      - obec 

      - ZŠ s MŠ 

 

0,00 

0,00 

 

7 539,00 

        0,00 

 

A.3 Výsledok hospodárenia 

      - Obec 

      ZŠ s MŠ 

 

 

965 950,81 

-6 376,91 

 

 

 

750 550,00 

-6 583,00 

B. Záväzky 

      - Obec 

      - ZŠ s MŠ 

 

22 850,48 

13 880,64 

 

19 464,00 

11 468,00 

B.1 Rezervy 

      - Obec 

      - ZŠ 

 

10 387,00 

7 613,00 

 

5 178,00 

6 946,00 

B.2 Zúčt. medzi subj. VS 

      - Obec 

      - ZŠ s MŠ 

 

4 159,35 

      0,00 

 

3 998,00 

       0,00 

B.3 Dlhodobé záväzky 

       - Obec 

       - ZŠ s MŠ 

 

817,68 

306,86 

 

1 361,00 

   180,00 

B.4 Krátkodobé záväzky 

        - Obec   

        - ZŠ s MŠ 

 

7 486,45 

5 960,78 

 

8 642,00 

4 342,00 

B.5 Krátkodobé úvery 

         - Obec 

         - ZŠ s MŠ 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

C. Časové rozlíšenie 

          - Obec 

          - ZŠ s MŠ 

 

0,00 

                    48,82 

 

0,00 

                     39,00 

D. Vzťahy k štát. pokl. 

           - Obec 

            - ZŠ s MŠ 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

Stav pasív v roku 2012 za Obec: 
VLASTNÉ IMANIE – 

- výsledok hospodárenia – nevysporiadaný VH minul. rokov  - stav k 31.12.2012 975 369,91 

V roku 2012 bolo zaznamenaný pohyb na ťarchu účtu 428 vo výške 253 780,26 EUR. Zápisy boli 

k oprave fondov z predchádzajúcich období, zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2011, oprava 

účtov 021 a 031 

                                         výsledok hospodárenia za účtovné obdobie          -9 418,35 EUR 

 ZÁVAZKY  

– rezervy – ostatné rezervy – bola vytvorená rezerva na súdny spor vo veci vymáhania  

  škody vo výške 4 000,00 EUR; 
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                                - ostatné rezervy krátkodobé – na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho 

poistenia vo výške 5 287,00 EUR a na audit roku 2012 vo výške 1 100 EUR. 

- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy   zúčtovanie rozpočtu obce (nevyčerpané 

transfery)  vo výške 4 159,35 EUR. 

- dlhodobé záväzky – záväzky zo sociálneho fondu - tvorba SF rok 2012 288,82 EUR, 

   Úhrada za stravu zo SF 173,80 EUR, nepeňažné plnenie vyplatené zamestnancom na základe 

smernice za rok 2011 a r.2012 vo výške 486,10 EUR, výplata ŽJ (neuskutočnený prevod) – 100 EUR. 

- krátkodobé záväzky – voči dodávateľom (neuhradené faktúry) vo výške            1 671,27 EUR 

                                    - nevyfakturované dodávky – za plyn vo výške                       62,54 EUR 

                                    - iné záväzky (zrážky zamestnancom)                                     270,70 EUR 

                                    - voči zamestnancom (mzda za 12/2012)                              3 135,82 EUR 

                                    - zúčtovanie so SP a zdravot. poisťovňami (mzda 12/2012)          1 779,35 EUR 

                                    - ostatné priame dane (mzda 12/2012)                                    566,77             

 

Stav pasív v roku 2012 za RO ZŠ s MŠ Liešťany: 
 

VLASTNÉ IMANIE – 

- výsledok hospodárenia – nevysporiadaný VH minul. rokov  - stav k 31.12.2012 -6853,–€.                                          

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                                -323,29 € 

(-667,- tvorba rezervy 

+39,-zúčt.VBO 2011 

-69,-zúčt.NBO 2011 

-48,82 VBO 2012 

+79,63 NBO 2012 

-113,17 nevyfakturované dodávky 

- 70,– neprejdená mzda 12/12 

+1325,45 pohľadávka voči zam. 

-799,38 tvorba OP) 

 

 ZÁVAZKY  

– rezervy –  
- ostatné rezervy krátkodobé – na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho poistenia vo výške   

 7613,–€  

 

- dlhodobé záväzky – záväzky zo sociálneho fondu - zostatok SF rok 2012  306,86€   

Tvorba SF 1015,02€, nepeňažné plnenie zo SF (prenáj.rekr.zar.)249,43€, úhrada za stravu zo SF 

682,80€ a výplata pri odchode do dôchodku – 70 €. 

 

- krátkodobé záväzky – voči dodávateľom (neuhradené faktúry ŠJ -Borko)  vo výške         97,50€ 

                                    - nevyfakturované dodávky – (BP-COM 39,-/MTM 74,17)               113,17€ 

                                    - voči zamestnancom (mzda za 12/2012 neprejdená platba)                 70,–€     

 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

- výdavky budúcich období jedná sa o finančné operácie, ktoré budú uhradené v r2013 súvisiace 

s nákladmi roku 2012 (poplatky na bankových účtoch 12/12 strhnuté z potr. účtu) vo výške    48,82 €  

  

 

 

9. Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2012 

 

Program Názov programu Schválený  Upravený Skutočnosť  Plnenie 

    rozpočet rozpočet v EUR v % 

1. Plánovanie, manažment, kontrola 121 344 128 914 95 613,92 74,15 
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2. Sciálne služby 7 448 5 565 4 107,94 73,82 

3. Vzdelávanie 2 640 12 220 14 001,53 114,58 

4. Verejný poriadok a bezpečnosť 50 792 84 798 58 790,69 69,33 

5. Kultúra 2 846 6 476 5 040,38 77,83 

6. Šport 5 581 5 081 5 500,53 108,26 

7. Prostredie pre život 1 441 886 1 066,95 120,42 

8.  Transfery, granty 600 1 583 1 366,60 86,33 
 

 

Programový rozpočet  s 8 cieľmi so zadaním cieľov  a merateľnými ukazovateľmi  sa ešte v obci 

neudomácnil. 

 

 

10. Demografické údaje Obce Liešťany za rok 2012 

 

 k 31.12.2011 k 31.12.2012 

Počet obyvateľov 1 233 1 222 

- z toho: dospelí občania od 15 r 1 045 1 033 

              deti do 15 rokov   188 189 

Priemerný vek obyvateľov 38,75 38,84 

Prihlásilo sa do obce  13 15 

Narodilo sa 7 13 

Zomrelo 9 17 

Odhlásilo sa 19 22 

Úbytok prírastok  -2 -11 

 

 

 

11. Záver 

 

Návrh na prijatie uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  

za rok 20112 bez výhrad. 

 

 

 

 

V Liešťanoch , február 2013 

 

 

 

                                                                                             Vladimír  Š o p o ň 

                                                                                                   Starosta obce 
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