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Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
Výpis z legislatívy:

















po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do
záverečného účtu obce,
obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu,
usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom vyšších územných celkov,
záverečný účet obce obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo
štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno
použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom, sa na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku
vylučujú,
nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet obce
a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú
operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich
rozpočtových rokoch,
o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce,
prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného prípadne ďalších prípadne ďalších peňažných fondov,
schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z rezervného
fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania,
pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa
osobitného predpisu (§ 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie s schvaľuje bez výhrad
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
ak sa záverečný účet obce schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov,
návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
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Záverečný účet obce Tekovské Lužany za rok 2011
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočet obce na rok 2011
Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
Tvorba a použitie peňažných fondov
Finančné usporiadania vzťahov voči:
 zriadeným právnickým osobám
 založeným právnickým osobám
 štátnemu rozpočtu
 štátnym fondom
 ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
1. Rozpočet obce na rok 2011
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 1.4.2011 uznesením č. 62-4/2011 .
Zmena rozpočtu obce bola vykonaná a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 23.11.2011
uznesením č. 160-8/2011.

Rozpočet obce na rok 2011

Príjmy celkom
z toho:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy RO
Výdavky celkom
z toho:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavly
výdavky RO

Rozpočet v €
2 206 053
1 274 644
684 780
246 629
0
2 068 391
1 196 640
728 751
143 000
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

2 206 053

2 259 401

102,42

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

724 593

729 612

100,69

2.1 Bežné príjmy – daňové príjmy

a) Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 485 000 € z výnosu z dane z príjmov boli k 31.12.2011
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 522 837 €, čo predstavuje plnenie na 107,80 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 163 192 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 149 954 €, čo predstavuje
91,89 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 125 963 €, dane zo stavieb vo výške 23 691 € a dane
z bytov vo výške 300 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 141 854€, za nedoplatky z minulých rokov
7 753 €. K 31.12.2011 eviduje obec nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 174 038 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 214 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 2 748 €, čo predstavuje plnenie
124,12%. Za rozpočtový rok bolo uhradených 2 427 €, za nedoplatky z minulých rokov 321 €.
K 31.12.2011 eviduje obec nedoplatky na dani za psa vo výške 584 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 450 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1 428 €, čo predstavuje plnenie
98,48%. Za rozpočtový rok bolo uhradených 1 428 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.
K 31.12.2011 eviduje obec nedoplatky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €.
e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 58 037 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 38 068 €, čo predstavuje plnenie
65,59 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 32 184 €, za nedoplatky z minulých rokov 5 884 €.
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K 31.12.2011 eviduje obec nedoplatky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške
73 720 €.
f) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
Z rozpočtovaných 14 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 14 577 €, čo predstavuje plnenie
100,53 %. Za rozpočtový rok bolo uhradených 14 577 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.
K 31.12.2011 eviduje obec nedoplatky na dani za umiestnenie jadrového zariadenia vo výške 0 €.
2.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

101 351 €

107 620 €

106,19

a) Príjmy z podnikania a z vlastného majetku
Z rozpočtovaných 47 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 35 166 €, čo predstavuje plnenie
74,82 %.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 7 704 €, príjem z prenajatých budov vo výške 16 729 €,
príjem z prenajatých strojov a zariadení (ČOV) vo výške 10 733 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 50 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 68 192 €, čo predstavuje plnenie
135,03 %.
Ide o príjem zo správnych poplatkov vo výške 19 349 €, za porušenie predpisov vo výške 2 286 €, za
používanie multifunkčného ihriska vo výške 680 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške
4 023 €, za stravné zamestnancov OcÚ vo výške 5 535 €, za stravné zamestnancov a žiakov ZŠ a MŠ
vo výške 36 319 €.
c) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 3 851 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 4 262 €, čo predstavuje plnenie
110,67 %.
Ide o príjem z úverov a vkladov vo výške 117 €, z výťažkov z lotérií vo výške 3 576 €, z refundácie
241 €, a z náhrad z poistného plnenie 328 €.
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2.3 Bežné príjmy – ostatné príjmy
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

448 700 €

454 675 €

101,33

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
p.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ÚNSK
KŠÚ Nitra
ObÚ Levice
ÚPSVaR Levice
ŠR MF SR
KŠÚ Nitra
KŚÚ Nitra
ÚPSVaR Levice
KŠÚ Nitra
KŠÚ Nitra
ÚPSVaR Levice
ObÚ Levice
Tuzemské granty

650
394 049
4 775
13 159
3 000
3 740
7 693
12 562
2 988
6 120
891
48
5 000

Dotácia na podporu športu - MOS
Školstvo
Matrika
Dotácia na podporu zamestnanosti
Dotácia na sčítanie obyvateľov
Dopravné
Vzdelávacie poukazy
Stravovanie detí v HN
Školské potreby pre deti v HN
Dotácia pre deti zo soc.znev.prostr.
Rodinné prídavky
Dotácia na ochr. ŽP - povodeň
ZŠ VJM

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2.4 Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

684 780 €

720 865 €

105,27

Z rozpočtovaných 684 780 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 720 865 €, čo predstavuje
plnenie 105,27 %.
Ide o príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 100 €, dotácie z MVaRR SR na rekonštrukciu
verejného osvetlenia vo výške 179 355 €, na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 51 846 €, a na
výstavbu centrálnej zóny obce vo výške 489 564 €.
2.5. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

246 629 €

246 629 €

100,00

V roku 2011 bol prijatý úver v celkovej výške 246 629 €, z toho na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
v sume 57 834 € v súlade s úverovou zmluvou schválenou obecným zastupiteľstvom dňa 23.06.2010
uznesením č. 7.2-17/2010, a na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 188 795 € v súlade
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s úverovou zmluvou schválenou obecným zastupiteľstvom na mimoriadnom zasadnutí dňa11.08.2010
uznesením č. 1.1 . Čerpanie úveru k 31.12.2011 bolo vo výške 246 629 €.

2.6. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

0€

0€

% plnenia

2.6.1 Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

0€

0€

% plnenia

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola ......................... 0€
Základná škola s VJM ............. 0 €
Materská škola ........................ 0 €
2.6.2 Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

0€

0€

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola ......................... 0 €
Základná škola s VJM ............. 0 €
Materská škola ........................ 0 €

% plnenia
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

2 068 391 €

2 185 579€

105,67

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

1 196 640 €

1 275 619 €

106,60

3.1 Bežné výdavky

v tom:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Výdavky verejnej správy
Civilná ochrana
Požiarna ochrana, policajné služby
Ekonomická oblasť
Nakladanie s odpadmi
Občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Kultúrne a športové služby
MŠ, ZŠ, ZŠS
Sociálne zabezpečenie
Spolu

181 080
200
55 822
96 175
85 566
36 900
31 600
57 057
585 000
67 240
1 196 640

Plnenie
187 352
338
66 903
113 113
112 251
54 221
32 967
67 748
602 391
38 335
1 275 619

% plnenia
103,46
169,00
119,85
117,61
131,19
146,94
104,33
118,74
102,97
57,01
106,60

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 201 571 € bolo skutočné čerpanie 215 570 €, čo je 106,95 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, hospodárskej činnosti, obecnej polície,
koordinátorov aktivačnej činnosti, kultúrneho strediska, komunitného centra, pracovníkov zariadenia
školského stravovania.(školy , MŠ - rozp.452 000 €, čerp. 455 386 €, čo je 100,75 % čerpanie)
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 66 200 € bolo skutočné čerpanie 72 228 €, čo je 109,10 % čerpanie.
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 383 932 € bolo skutočné čerpanie 433 064 €, čo je 111,85 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
(školy, MŠ – rozp. 82 000 €, čerp..86 992 €, čo je 106,09 % čerpanie)
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za rok 2011

d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 937 € bolo skutočné čerpanie 3 433 €, čo je 96,61% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 7 000 € bolo skutočné čerpanie 8 946 €, čo je 127,80 % čerpanie.
3.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

728 751 €

768 466 €

105,45

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Civilná ochrana
Požiarna ochrana, OP
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Občianska vybavenosť
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Kultúrne a športové služby
MŠ, ZŠ, ZŠS
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet

Plnenie

% plnenia

55 213
2 400
482 342
188 796
728 751

55 213
2 400
518 457
188 796
3 600
768 466

100,00
100,00
107,49
100,00
105,45

a) Požiarna ochrana
 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 55 213 €
b) Verejné osvetlenie
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 188 796 €
c) Ochrana životného prostredia
 Vypracovanie projektovej dokumentácie 2 400 €
d) Občianska vybavenosť
 Vypracovanie projektovej dokumentácie 2 892 €
 Výstavba centra obce 515 565 €
e) Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
 vypracovanie projektovej dokumentácie 3 600 €.
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3.3 Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

143 000 €

141 494 €

98,95

Z rozpočtovaných 143 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 141 494 €, v tom:
 splácanie finančného lízingu služobných vozidiel
6 161 €
 splácanie istiny z bankového úveru (hasičská zbrojnica)
135 333 €

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

534 000 €

542 378 €

101,56

Z rozpočtovaných 534 000 € bolo skutočné čerpanie 542 378 €, čo je 101,56 % čerpanie.
3.4.1 Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

534 000 €

542 378 €

101,56

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola ......................... 306 655 €
Základná škola s VJM ............. 130 062 €
Materská škola ........................ 105 661 €
3.4.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

0€

0€

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola ......................... 0 €
Základná škola s VJM ............. 0 €
Materská škola ........................ 0 €

% plnenia
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4. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2011
Výsledok hospodárenia obce:








výsledok hospodárenia z bežného rozpočtu bol prebytok vo výške 16 288 €
bežné príjmy: 1 291 907 €
bežné výdavky: 1 275 619 €
výsledok hospodárenia z kapitálového rozpočtu bol schodok vo výške – 47 601 €
kapitálové príjmy: 720 865 €
kapitálové výdavky: 768 466
výsledok hospodárenia z rozpočtu finančných operácií bol prebytok vo výške 73 822 €
príjmové finančné operácie: 246 629 €
výdavkové finančné operácie: 141 494 €
celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011 podľa § 10 ods. 3 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prebytok vo výške 42 509 €
celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011 podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b)
je schodok vo výške – 31 313 € (z celkového výsledku rozpočtového hospodárenia sú
vylúčené finančné operácie)
výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obce vedený v súvahe k 31.12.2011 bol
– 100 861€.
Schodok vo výške -31 313 € 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 navrhujeme vysporiadať z ďalších peňažných
fondov obce.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov
V súlade s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa menili postupy účtovania vo verejnej
správe a územnej samospráve, všetky finančné fondy obce boli presunuté do položky „nevysporiadaný
výsledok hospodárenia z minulých rozpočtových období.
Na základe toho, že obec za rok 2011 dosiahla schodok hospodárenia vo výške – 31 313 €, tvorba
rezervného fondu bude nulová.
6. Finančné vysporiadanie voči

– zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanoveniami § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne
vysporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky
svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a k rozpočtu VÚC
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6.1 Finančné vysporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec Tekovské Lužany nemá zriadené príspevkové organizácie. Má zriadené tri rozpočtové
organizácie – ZŠ, ZŠ s VJM a MŠ, ktoré sú priamo napojené na rozpočet obce. Výsledok ich
hospodárenia je súčasťou schodku hospodárenia obce
6.2 Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu

VÚC Nitra
KŠÚ Nitra
KŠÚ Nitra
ObÚ Levice
MPSVaR
ObÚ Levice
KŠÚ Nitra
KŠÚ Nitra
MPSVaR
KŠÚ Nitra
MF SR
ÚPSVaR

kultúra
školstvo
pre deti zo soc.znev.prostr.
matrika
podpora zamestnanosti
povodeň
dopravné
vzdelávacie poukazy
stravovanie detí v HN
školské potreby
za sčítanie obyvateľov
osobitný príjemca-RP

Suma poskytnutých
prostriedkov
650
394 049
6 120
4 775
13 159
48
3 740
7 693
12 562
2 988
3 000
891

Suma použitých
prostriedkov
650
394 049
6 120
4 775
13 159
48
3 740
7 693
12 562
2 988
3 000
891

Rozdiel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.3 Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom
Obci v roku 2011 nebol poskytnutý grant ani príspevok zo zriadených štátnych fondov.
6.4 Finančné vysporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
Obec v roku 2011 neposkytla dotácie ani príspevky zo svojho rozpočtu a v sledovanom účtovnom
období neposkytla žiadne záruky.
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7. Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Názov

Konečný zostatok k 31.12.2011

Pozemky
Nehmotný majetok
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Obstaranie DHM
Dopravné prostriedky
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté finančné výpomoci
Náklady budúcich období
SPOLU AKTÍVA

603 150
3 219
1 110 604
3 960
663 972
1 406
704 508
304
262 323
90 124
2 534
4 879
3 450 983

Názov

Konečný zostatok k 31.12.2011

Nevysporiadaný hospodársky výsledok
Výsledok hospodárenia za rok 2011
Rezervy krátodobé
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Výnosy budúcich období
SPOLU PASÍVA

2 297 236
- 100 861
20 514
11 020
211 926
188 795
822 353
3 450 983

PASÍVA

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Celkový dlh obce k 31.12.2011
Bežné príjmy k 31.12.2010
úver k 31.12.2011
povolené prečerpanie
SPOLU
neuhradené záväzky k 31.12.2011
SPOLU
ZADLŽENOSŤ OBCE
úverová
celková

1 227 626
188 795
0
188 795
21 999
210 794
%
15,38
17,17
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Krátkodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške 211 926 € pozostávajú:
 záväzky z obchodného styku
162 502 €.
- predfinancované projekty
140 503 €
- ostatné záväzky
21 999 €
 záväzok z titulu miezd za december 2011
12 253 €
 odvody do sociálne a do zdravotných poisťovní
8 394 €
 odvody daňovému úradu
1 080 €
 finančné prostriedky RO uložené do depozitu
27 665 €
 ostatné záväzky – RP
32 €
Dlhodobé záväzky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške 11 020 € pozostávajú:
 záväzky z nájmu ....................................................................... 5 797 €
 záväzky zo sociálneho fondu .................................................... 5 223 €
Pohľadávky vykázané ku koncu účtovného obdobia vo výške 262 323 € pozostávajú:
 daňové pohľadávky
174 622 €
 nedaňové pohľadávky
84 428 €
v tom: nedoplatok za vývoz komunálneho odpadu
73 720 €
nedoplatok z nájmu
10 664 €
nedoplatok z cintorínskeho poplatku
44 €
 odberatelia
1 016 €
 ostatné pohľadávy
2 257 €
Obec v r. 2011 prijala úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia 188 795 €, a na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice vo výške 57 834 €, spolu 246 629 €. Spolu k zostatku z r. 2010 t.j. 77 499 € úver činí
324 128 €. Prijatie úveru bol schválený na zasadnutí obecného zasadnutia dňa 23.06.2010. Z tejto
sumy bolo splatených 135 333 €. Zvyšok úveru 188 795 € bude splatená po obdržaní dotácie
z MVaRR SR.
Obec k 31.12.2011 nevykazovala zostatok na povolenom prečerpaní účtu č. 7115810001 vedeného
v Dexia banka Slovensko a.s.
Výnosy budúcich období vykázané vo výške 822 353 € tvoria:
 dotácia - hasičská zbrojnica
 dotácia - verejné osvetlenie
 dotácia – centrum obce
 dane zaplatené vopred
 správny poplatok za hracie automaty zaplatený vopred
 nájom pozemkov zaplatený vopred
Vypracovala: Iveta Somogyiová, účtovníčka obce
Predkladá: Ing. Marián Kotora, starosta obce

153 573 €
170 387 €
489 565 €
139 €
1 493 €
7 196 €
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje celoročné hospodárenie obce Tekovské Lužany za rok 2011 bez
výhrad.

Vyvesený:
Zvesený:
Schválený OZ:

