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Záverečný účet Obce RADAVA za rok 2011

1. Rozpočet obce na rok 2011
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec na
rok 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04. 11. 2010 Uznesením
č. 22/041110

Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2011
Rozpočet obce v €
Príjmy celkom
Výdavky celkom

588 713
579 427

Z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

222 105
214 090
8 015

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

333 970
163 598
170 372

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

32 637
201 738
-169 101

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €
Plnenie príjmov časti rozpočtu bolo zabezpečené daňou z príjmov fyzických osôb
poukazovanej samospráve, daňami z nehnuteľnosti, miestnymi poplatkami a nedaňovými
príjmami, administratívnymi a inými poplatkami.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: v priebehu roku 2011 obec bola schopná splácať
svoje záväzky v lehote splatnosti. Finančný tok obce bol v súlade s príjmovou i výdavkovou
časťou rozpočtu.
Na základe opatrení ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovuje rozpočtová
klasifikácia je rozpočet obce aj v roku 2011 členený podľa zdrojov financovania /krytia/.
V roku 2011 boli použité nasledovné zdroje financovania rozpočtu:
111 – zdroj financovania štátny rozpočet,
52 – bankové úvery
43 – zdroje z predaja majetku
11GD – dotácia pre rozvoj vidieka

41 – vlastné zdroje obce,
72 – zdroj fin. vyžší územný celok
71 – iné zdroje, granty
45 – zdroje z fondov/envirofond

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
168 010

Skutočnosť k 31. 12. 2011
149 980

% plnenia
84,6

Skutočný príjem:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 139 750 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 134 291 €, čo predstavuje
plnenie na 96 %
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 800 €, bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 23 257 €, čo
je 106 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 18 047 €, daň zo stavieb bola
vo výške 5 210 €
c) Daň za psa : 411 €
d) Poplatok za hracie prístroje: 1493 €
e) Daň za ubytovanie vo výške: 4 317 €
f) Poplatok za KO a drobné stavebné odpady: 3 921 €
g) Daň za užívanie verejného priestranstva: 200 €
h) Daň za nevýherné hracie prístroje: 120 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, príjmu z prenajatých
priestorov a objektov a príjem za stravné.
Rozpočet na rok 2011
16 458

Skutočnosť k 31. 12. 2011
16 244

% plnenia
98

a.) Príjmy z prenájmu vo výške: 1 744 €
b.) Správne poplatky /matrika, stavebné/: 538 €
c.) Príjmy – vyhlasovanie rozhlasom, predajné miesto: 864 €
d.) Poplatky za stravovanie : 6 931 €
e.) Príjmy za dopravu: 900 €
f.) Poplatok za hrobové miesto: 794 €
g.) Ostatné poplatky: 1 525 €
h.) Príjmy za separovaný zber - železo: 1181 €

3) Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy tvoria prevažne príjmy z predaja pozemkov a dotácie.
a) Príjem z predaja pozemkov vo výške:

650 €

b) Dotácia – „Radava – rekonštrukcia obecných pozemných komunikácii“ vo výške:
DPH 27 303 € dotácia 156 017 €
c) Dotácia – VDJ a rozšírenie vodovodu vo výške: 150 000 €

4) Príjmové finančné operácie:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 11/300908 zo dňa 30.09.2008 bol schválený
Kontokorentný univerzálny úver, z ktorého obec čerpala v roku 2011 vo výške: 30 105 €.
Obec čerpala krátkodobý úver na úhradu kapitálových aj bežných výdavkov. Podľa § 17
ods.2 zák. č. 583/2004 z. z. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa návratné zdroje financovania môžu
výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov
bežného rozpočtu.
Do príjmových finančných operácii patrí aj nevyčerpaná dotácia za predchádzajúci rok
2010 vo výške 220 € a zostatok finančných prostriedkov z bežných príjmov vo výške 2312 €.

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

Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Nitra
Ministerstvo životného
prostredia

Suma v €
27 180

Účel
Dotácia - ZŠ

150 000

Dotácia – VDJ a rozšírenie
vodovodu

183 320

3.

PPA - Bratislava

4.

Úrad NSK

400

Dotácia – rekonštrukcia pozemných
komunikácii, + vrátenie DPH
Dotácia rezbárske sympózium

5.

Úrad NSK

500

Dotácia - turnaj dorastu

6.

Krajský školský úrad
Nitra
Krajský úrad životného
prostredia Nitra
Krajský školský úrad
Nitra
ÚPSVaR Nové Zámky

924

Dotácia – deti MŠ predškoláci

92,36

Dotácia – životné prostredie

7.
8.
9.

482
2 261

Dotácia – vzdelávacie poukazy
Dotácia – refundácia mzdy

13.

Obvodný úrad Nové
Zámky
Obvodný úrad Nové
Zámky
Krajský školský úrad
Nitra
Okresný futbalový zväz

14.

Prospekt s.r.o. – dar

360

Dar – „Deň obce“

15.

Úrad NSK

350

Dotácia – „Deň obce“

10.
11.
12.

267,30

Dotácia – evidencie obyvateľstva

902

Dotácia – sčítanie obyvateľov

30
1 300

Dotácia – žiakom zo SZP
Dotácia – povodeň

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €
1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2011
222 360

Skutočnosť k 31. 12. 2011
214 090

% plnenia
96

V tom:
Funkčná klasikácia
Výdavky verejnej správy
mzdy, odvody do ZP, DU
Energie OcU,

Rozpočet
75 380

Skutočnosť
63 827

% plnenia
84

7 100

9 400

132

Nakladanie s odpadmi odvoz
TKO, separovaný zber
Verejné osvetlenie – energie,
údržba

7 000

7 600

108

6 000

4 960

96

Vzdelávanie ZŠ , mzdy
odvody do ZP, energie
Predškolská výchov MŠ,
mzdy, odvody do ZP , energie

32 400

34 900

107

24 260

30 534

125

Školská jedáleň, mzdy,
odvody do ZP
Šport, energie, materiálové
náklady, ŠK, TJ,
Dom smútku energia, údržba

7 050

5 778

82

6 830

5 272

77

900

720

80

Spoločný obecný úrad
výdavky na stavebný úrad

1 000

838

84

Kultúrne podujatia

1 000

1 100

110

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2011
3 200

Skutočnosť k 31. 12. 2011
163 598

V rámci kapitálových výdavkov obec v roku 2011 investovala z vlastných zdrojov, cudzích
zdrojov /úver/ ..
a/ Rekonštrukcia pozemných komunikácií : 5 840 €
b/ VDJ a rozšírenie vodojemu : 157 758 €

3. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie tvorila splátka úveru:
a) splátka euroúveru /DPH
27 302 €
b) splátku euroúveru / z dotácie
156 238 €
c) splátka euroúveru/ vlastné zdroje
1 198 €
d) splátka krátkodobého úveru/vlastné zdroje 17 000 €
Z prijatého krátkodobého úveru v roku 2011 vo výške 30 105 € sa splatila čiastka 17 000 €
skutočné čerpanie k 31.12.2011 bolo vo výške 13 105 €.

4. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu: poskytnuté prostriedky v roku 2011 zo štátneho rozpočtu boli
vyčerpané a vyúčtované, žiadne sa neprenášajú do roku 2012.
b) obec v roku 2011 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií
a finančných darov
Žiadateľ dotácie
ŠK RADAVA

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2011
1 550

Suma použitých
prostriedkov v roku
2011
1 550

Rozdiel

0

V roku 2011 boli zaslané nasledovné žiadosti o dotáciu:
l. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Úrad NSK Nitra
a)
b)
c)
d)

Žiadosť o dotáciu 10. ročník futbalového turnaja RVHP
Žiadosť o dotáciu na 6. ročník rezbárskeho sympózia v Radave
Žiadosť o dotáciu „ Deň obce“ šiesty ročník
Žiadosť o dotáciu - Vydanie knihy „Radava v obrazoch“

3. Žiadosť „Radava a VDJ a rozšírenie vodovodu“ z Environmentálneho fondu
Bratislava
4. Žiadosť o poskytnutie dotácii „Výmena okien a vonkajších dverí na budove obecného
úradu a kultúrneho domu v Radave“ z Ministerstva financií SR
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie „Vybudovanie netradičnej autobusovej zastávky“
z Environmentálneho fondu
6. Žiadosť o dotáciu „ Strojové vybavenie na údržbu zelene verejných priestranstiev
obce“
7. Žiadosť o dotáciu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Radava“

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho
fondu
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Na základe zákona o sociálnom fonde je sociálny fond tvorený mesačne povinným
prídelom vo výške 1 % z hrubých miezd pracovníkov na osobitný účet obce.
Použitie sociálneho fondu v roku 2011: regenerácia pracovnej sily, nákup vianočných
poukážok. Sociálny fond sa nečerpá na dopravu do zamestnania ani na doplnkové
dôchodkové poistenie.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2011
Obec k 31. 12. 2011 eviduje tieto záväzky:
voči bankám

bankový úver vo výške:

64 838 €

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
Aktíva
Názov

k 1.1.2011

Pozemky

k 31.12.2011
119371

118721

10585

10585

708675

665528

Sam.h. v a súbory h.v.

13440

11803

Ostatný dlh. nehm. m.

1329

1329

Dopravné prostriedky

497

331

Dlhodobý finančný majetok

171891

171891

Obstaranie dlh. hm. majetku

11258

174856

645

640

2971

9436

NBO

723

266

PBO

129

759

1 041 514

1 166145

Umelecké diela
Stavby/ZC

Pohľadávky nedaňové
Bankové účty

Majetok spolu

Pasíva
Názov

k1.1.2011

k 31.12.2011

Nevysporiadaný VH
minulých rokov

565338

387394

VH za úč. obdobie

-14083

3575

5399

4111

0

0

404

382

Dodávatelia

3501

0

Zúčtovanie s org. SP,ZP,DU

8093

10377

Bankové úvery

236472

64839

Výnosy budúcich období

236390

695467

1 041 514

1 166 145

Zákonné rezervy
Zúč. medzi sub. verejnej sp.
Záväzky zo SF

Pasíva spolu

Stav hospodárenia obce Radava k 31.12.2011
Rozpočet obce

príjmy v €

Bežný rozpočet

222 105

214 090

8 015

Kapitálový rozpočet

333 970

163 598

170 372

32 637

201 738

-169 101

Finančné operácie

výdavky v €

rozdiel v €

Výsledok hospodárenia obce sa vypočíta:
/príjmy bežného rozpočtu + príjmy kapitálového rozpočtu/ - /výdavky bežného rozpočtu +
výdavky kapitálového rozpočtu /
Z výsledku hospodárenia sa vylučuje z kapitálových príjmov vrátenie DPH 27 303 a dotácia
156 017, ktoré sa použili na splatenie euroúveru z roku 2010.

/222 105 + /333 970- 27 303 - 156 017/ - /214 090 + 163 598/
372 755 – 377 688 rovná sa - 4933

Výsledok hospodárenia obce za rok 2011 je schodok vo výške - 4933 €

