O B E C ŠTIAVNICKÉ BANE

Záverečný

účet obce

Štiavnické Bane za rok 2010

A: Ekonomické ukazovatele :
Výnosy obce za rok 2010
601- Tržby
632-Výnosy samosprávy
633- Výnosy z poplatkov
641- tržby z predaja HM
645- Ostatné pokuty
648- Ostatné výnosy
652- Zúčtovanie zák rezerv
662- Úroky
693- Výnosy
694- kap. Transfery
697- Výnosy z bežných tr.
698- Výnosy
699- Výnosy

21 380 €
235 941 €
29 202 €
23 854 €
100 €
23 424 €
2 443 €
24 €
175 075 €
19 840 €
250 €
26 €
4 879 €

Výnosy celkom :

536 438 €

Náklady obce za rok 2010
501- Spotreba materiálu
502- Spotreba energie
511- Opravy
512- Cestovné
513- Reprezentačné
518- Ostatné služby
521- Mzdové náklady
524- zákonné soc poistenie
527- zákonné soc náklady
538- Ostatné dane a poplatky
545- Ostatné pokuty
548- Ostatné náklady
551- Odpisy
552- Tvorba rezerv
562- Úroky
568- Ostatné fin náklady
584- Náklady na transfery
Náklady celkom :

Výsledok hospodárenia účtovný 32 880 €

Príjmy a výdavky obce za obdobie r. 2010

Druh

2010

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu

578 254 €
25 451 €
131 255 €
734 960 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Zúčtovanie s RO
Finančné operácie
Spolu
Výsledok hospodárenia
/rozpočtový/ prebytok

365 382 €
45 446 €
303 000 €
4 000 €
717 828 €
17 132 €

65 760 €
3 555 €
65 692 €
4 498 €
319 €
140 487 €
76 336 €
20 867 €
3 652 €
801 €
332 €
3 585 €
23 684 €
3 903 €
358 €
2 610 €
87 119 €
503 558 €

A. Finančná situácia
Pohľadávky

k 31.12.2010

-

z nedaňových príjmov obce

-

z daňových príjmov obce
Pohľadávky celkom :

7 598 €
6 518 €
14 116 €

Záväzky:
K 31.12.2010
-

rezervy

3 904 €

-

zúčtovanie medzi subjektmi

2 424 €

-

záväzky zo soc. Fondu

106 €

-

iné záväzky

192 €

-

dodávatelia

2 473 €

-

zamestnanci

6 814 €

-

zúčtovanie so SP, ZP

3 267 €

-

ostatné priame dane

1 124 €

-

Dlhodobé bankové úvery

Záväzky celkom :
Finančné prostriedky

97 369 €

117 673 €
2010

V pokladni:
Bankové účty
Spolu

2 193 €
25 077 €
27 270 €

B. Mzdové ukazovatele:
Mzdové náklady: ................................................................................ 135 490 €
Obec je zriaďovateľom:

RO s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Štiavnické Bane

Obec v roku 2010 dodržiavala zásady akruálneho účtovníctva. Obec spracovala účtovníctvo
za rok 2010 v programe URBIS .

Rozpočet obce na rok 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010.
Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2010 bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa uznesením č. 56/2009 zo dňa 15.12.2009
- prvá zmena schválená dňa 21.9.2010 uznesením č.72/2010
- druhá zmena schválená dňa 7.12.2010 uznesením č 80/2010
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Príjmy

Schválený rozpočet

-

Bežné

-

Kapitálové

-

Finančné operácie
Spolu:

Výdavky:
-

Bežné

-

Kapitálové

-

Finančné operácie
Spolu:

Skutočnosť
k 31.12.2010

452 204 €

578 254 €

14 608 €

25 451 €

7 500 €

131 255 €

474 312 €

734 960 €

Schválený rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2010

452 204 €

668 382 €

14 608 €

45 446 €

7 500 €

4 000 €

474 312 €

717 828 €

Rozbor plnenia príjmov za rok 2010
Rozpočet na rok 2010
474 312 €

Skutočnosť k 31.12.2010
734 960 €

1. Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2010
243 820 €

Skutočnosť k 31.12.2010
244 121 €

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 205 000 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 209 282 €
b/ Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 38 820 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 34 839 €,
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 11 754 €, dane zo stavieb boli vo výške 10 361 € a
dane z bytov vo výške 74 €. Daň za psa vo výške 322 €, daň za ubytovanie vo výške 1 797 € ,
daň za užívanie verejného priestranstva 125 €, poplatok za komunálny odpad 9 563 €, z úhrad
za dobývací priestor vo výške 843 €.
2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2010
29 197 €

Skutočnosť k 31.12.2010
45 867 €

a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 080 € bol skutočný príjem vo výške 22 967 €. Ide o príjem z
prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 22 823 €. Z prenajatých pozemkov vo
výške 144 €. .
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 26 017 € bol skutočný príjem vo výške 22 111 €.
Časť príjmov tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb : 3 145 €,
správne poplatky, ktoré sú vo výške 4 208 €, poplatky za odber podzemnej vody vo výške
14 758 €
c/ Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem 789 €.
Vratky 753 € a poplatky z vkladov vo výške 36 € .
3. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť k 31.12.2010

14 608 €
25 451 €
Skutočný príjem k 31.12.2010 zahŕňa príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce.
4.Finančné operácie
Rozpočet na rok 2010
7 500 €

Skutočnosť k 31.12.2010
131 255 €

Úpravou rozpočtu č.1, ktorá bola schválená uznesením č. 72/2010 bol do rozpočtu obce
prevedený zostatok prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2009 vo výške 131 255 €.
5. Granty, transfery, dotácie :
Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ :
MŠ SR cez KŠÚ
Transfer na matriku
Granty
Transfer na stavebný úrad
Ostatné transfery
spolu

suma
účel
285 445,0 prenesené
0 € kompetencie
326,00 €
250 €
1 845,00 €
400 €
288 266 €

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

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010
Rozpočet na rok 2010
474 312 €

Skutočnosť k 31.12.2010
717 828 €

Výdavky obce rok 2010 – Bežné výdavky v €
Progra
m
1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
12.1
13.1
Spolu

Názov výdavku
Obecný úrad
Matrika
Cestovný ruch
Interné služby
Služby občanom
Ochrana pred požiarmi
Nakladanie s odpadmi
Základné vzdelanie
Kultúrne služby
Športové služby
Verejné osvetlenie
Bývanie
Opatrovateľky
Všeobecné služby

Schválený rozpočet
114980
1737
1000
1000
2947
2150
10000
276200
1420
4810
8640
27107
1950
0
452204

Skutočnosť
126123
1476
450
409
844
6801
9492
405171
56436
6738
6700
40964
4607
2171
588 122

Na výdavky obecného úradu bol schválený rozpočet vo výške 114 980 €. Skutočnosť k
31.12.2010 bola vo výške 126 123 €. Výdavky obce boli použité na : mzdy a odvody vo
výške 66 800 €, cestovné 4 391 €, energie 6 555 €, materiál 3 556 €, palivo 5 183 €,
všeobecné služby, špeciálne služby 10 185 €, odmeny , príspevky 11 518 €, poplatky a
odvody 2 685 €. Podrobnejšie členenie výdavkov je uvedené v programovom rozpočte.
Na matriku bol schválený rozpočet vo výške 1 737 €. Skutočné výdavky boli vo výške 1476 €
v členení : platy a odvody 1 272 €, materiál 179 €, údržba 25 €.
Na cestovný ruch bol schválený rozpočet vo výške 1000 €. skutočné výdavky boli vo výške
450 € v členení : služby 67 €, odmeny mimo pracovného pomeru 383 €.

Na interné služby obce bol schválený rozpočet vo výške 1000 €. skutočné výdavky boli vo
výške 409 €.
Na služby občanom bol schválený rozpočet vo výške 2 947 €. skutočné výdavky boli vo
výške 844 €.
Na ochranu pred požiarmi bol schválený rozpočet vo výške 2 150 €. Skutočné výdavky boli
vo výške 6 801 € v členení : energie 1 166 €, špeciálny materiál 3 885 €, údržba 1 750 €.
Na nakladanie s odpadmi bol schválený rozpočet vo výške 10 000 €. skutočné výdavky boli
vo výške 9 492 € v členení : špeciálne prístroje 764 €, palivo 205 €, servis 266 €, všeobecné
služby 8 258 €.
Na vzdelávanie bol schválený rozpočet vo výške 276 200 €. Skutočné výdavky boli vo výške
405 171€ v členení : transfer zo ŠR a originálne kompetencie 303 000€, presunuté
prostriedky z roku 2009 vo výške 102 171 € na výmenu okien.
Na kultúrne služby bol schválený rozpočet vo výške 1 420 €. skutočné výdavky boli vo výške
56 436 € v členení energie 340 €, rekonštrukcia miestneho rozhlasu 56 096 €.
Na športové služby bol schválený rozpočet vo výške 4 810 €. skutočné výdavky boli vo výške
6 738 € v členení : energie 3 965 €, príspevok občianskemu združeniu 2 343 €, špeciálny
materiál 430 €.
Na verejné osvetlenie bol schválený rozpočet vo výške 8 640 €. skutočné výdavky boli vo
výške 6 700 € v členení : energie 2 110 €, materiál 1 407 €, údržba 1 096 €, poplatky a
odvody 2 087 €.
Na bývanie bol schválený rozpočet vo výške 27 107 €. Skutočné výdavky boli vo výške
40 964 € v členení : energie 15 297 €, vodné, stočné 8 316 €, pokuty 332 €, stroje, prístroje
6 144 €, služby 6 747 €, údržba 4 128 €.
Na sociálne služby bol schválený rozpočet vo výške 1 950 €. Skutočné výdavky boli vo výške
4 607 € v členení : mzdy a odvody opatrovateľky 618 €, reprezentačné 33 €, dávky v hmotnej
núdzi 3 780 €, odmeny mimo pracovného pomeru 176 €.
Na podpornú činnosť obce nebol schválený rozpočet. Skutočné výdavky boli vo výške
2 171 € v členení : materiál 669 €, energie 446 €, materiál 80 €, pracovné pomôcky 99 €,
údržba 25 €, cestovné 357 €, služby 411 €, poistné 84 €.
2. Kapitálové výdavky:
Výdavky obce rok 2010 – kapitálové výdavky v €
Progra
Názov výdavku
Schválený
Upravený Skutočnosť
m
rozpočet
rozpočet
01.01. Realizácia nových stavieb
0
16011
15987
11
11.01. Rekonštrukcia a modernizácia.
0
29499
29459
11
Spolu
0
45510
45446
Kapitálový rozpočet nebol schválený. Úpravou č.1, ktorá bola schválená uznesením č.
72/2010 bol kapitálový rozpočet upravený na 45 510 €
1, Realizáciu nových stavieb vo výške 16 011 €. Skutočné výdavky boli vo výške 15 987 a
boli použité na investičnú akciu Multifunkčné ihrisko.
2, Rekonštrukcia a modernizácia vo výške 29 499 €. skutočné výdavky boli vo výške 29 459 a
boli použité na investičné akcie : šatne na ihrisku a miestny rozhlas.

3.Finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie rok 2010
Rozpočet na rok 2010
7500

Skutočnosť k 31.12.2010
4000

Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške 7 500 €. skutočné finančné operácie
boli vo výške 4 000€ . Finančné prostriedky boli použité na splátky istiny.
4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
179 187 €

Skutočnosť k 31.12.2010
303 000 €
102 171€- presun nevyčerpaných prostriedkov
na opravu ZŠ

Výsledok hospodárenia za rok 2010
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2010 je zisk vo výške – 32 880 €
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2010 prebytok rozpočtu 17 132 €.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku
vylučujú:
-nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 17 132 €, ktoré možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s
ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výsledok hospodárenia rozpočtový za rok 2010
Príjmy celkom:..........................................................734 960 €
Výdavky celkom:.......................................................717 828 €
Hospodársky výsledok / prebytok rozpočtu/................17 132 €
upravený o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky
nevyčerpané účelové prostriedky...............- 8 947,97 €
ZŠ,MŠ, ŠJ
po úprave:.............................................................. 8 184,03 €
Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Počiatočný stav................................................................................ 706,10
Tvorba v roku 2010 …......................................................................517,57
Použitie : nákup stravných lístkov
1 168,82
Zostatok:.......................................................................................... 54.85

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným organizáciám
b štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a
právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej
usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – rozpočtovej organizácii
t.j. Základnej škole
355 – Zúčtovanie Obce so Základnou školou.............................. 1 794 €

Aktíva

ZS k 1.1.2010
/netto/

KZ k 31.12.2010
/netto/

.............................................................................................................................................
Pozemky
263
542 181
.............................................................................................................................................
Stavby
764 072
1 223 998
.............................................................................................................................................
Stroje, prístr. a zar.
0
14 031
.............................................................................................................................................
Dopr. Prostriedky
1 612
0
............................................................................................................................................
Drobný dlhodobý maj.
0
0
............................................................................................................................................
Umelecké diela
1 271
1 271
............................................................................................................................................
Obstaranie dlhod . Majetku
408 454
0
............................................................................................................................................
Dlhodobý fin. Majetok
158 368
162 214
............................................................................................................................................
Zásoby
0
0
.............................................................................................................................................
Zúčtovanie medzi subjektmi
2 276
3 392
.............................................................................................................................................
Pohľadávky
10 126
14 116
.............................................................................................................................................
Finančný majetok
138 215
27 270
.............................................................................................................................................

S p o l u:

1 484 657 €

1 988 473 €

Pasíva
1. Vlastné zdroje krytia majetku
Vlastné imanie
1 063 689
799 251
............................................................................................................................................
2. Záväzky:
221 461
117 673
3. Časové rozlíšenie
199 507
1 071 549
.............................................................................................................................................

Spolu:

1 484 657 €

1 988 473 €

Na účte 384 časové rozlíšenie bol zostatok účtu neodpísaná výška zo st. dotácií
zvonica 86 421 € , bezdrôtový rozhlas 12 615 €, multifunkčné ihrisko 40 055 €, budova šatní
13 027 €, chodníky 344 047 € , vodovod 575 382 €.
Rozpis plnenia príjmov a výdavkov podľa položiek za rok 2010 je v predložených
výkazoch Obce Štiavnické Bane k 31.12.2010
10. Prehľad o vývoji dlhu:
-

Bankový úver stav úverového účtu k 31.12.2009
stav úverového účtu k 31.12.2010

97 369 €
97 369 €

Obec Štiavnické Bane v roku 2010 splácala len úroky z úveru.
11. Hospodárenie Obce Štiavnické Bane v podnikateľskej činnosti
Obec vykonáva podnikateľskú činnosť na úseku služieb.
Výnosy z podnikateľskej činnosti :
Tržby z predaja služieb

17 075 €

Náklady z podnikateľskej činnosti :
Spotreba materiálu
7 873 €
Ostatné služby
2 455 €
Mzdové náklady
6 747 €
Náklady celkom :
17 075 €
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti 0 €

V Štiavnických Baniach dňa 21.2.2011

Stanislav Neuschl
starosta obce Štiavnické Bane

Prílohy k záverečnému účtu obce za rok 2010 :
1. Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov
obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti
zostavený k 31.12.2010
2. Súvaha v tis. Sk k 31.12.2010 za účtovnú jednotku obec Štiavnické Bane
3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 za účtovnú jednotku obec Štiavnické Bane
4. Programový rozpočet – plnenie za rok 2010

Záverečný účet obce za rok 2010 bol prorokovaný na zasadnutí OZ dňa 16.6.2011
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov a zmien.
V súlade s § 16 ods.8 cit. zákona, obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach
vyslovuje súhlas a schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie
obce Štiavnické Bane
bez výhrad

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na :
– účelové použitie / ZŠ, MŠ, ŠJ/ vo výške 8 947,97 €
- 10 % do rezervného fondu vo výške 818,40 €
- použitie bežných výdavkov obce v roku 2011 vo výške 7 365,63 €
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2010
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k záverečnému
účtu obce za rok 2010

