ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE HUNCOVCE
ZA ROK 2010

Záverečný účet Obce Huncovce je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok
hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ citovaného zákona z rozdielu bežného
rozpočtu , t.j. bežných príjmov a bežných výdavkov a kapitálového rozpočtu, t.j. kapitálových
príjmov a kapitálových výdavkov.
Záverečný účet obce je súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového
hospodárenia za uplynulý rok a majetkovú situáciu obce. Obsahuje porovnanie údajov rozpočtu
a skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov osobitne za bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
a finančné operácie.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU OBCE V ROKU 2010
Podkladom pre zostavenie záverečného účtu obce Huncovce za rok 2010 sú ročné účtovné
a finančné výkazy, spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platného zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.
Obec Huncovce a jej rozpočtové organizácie, Základná a Materská škola v Huncovciach,
hospodárili v roku 2010 na základe schváleného rozpočtu a následne upraveného rozpočtu
s celkovými zdrojmi vo výške 1 511 300 €.
Rozpočet obce zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 179/2009 na riadnom
zasadnutí dňa 8.12.2009. V priebehu roka 2010 boli Obecným zastupiteľstvom v Huncovciach
schválené tri úpravy rozpočtu. Prvá úprava rozpočtu bola schválená 27.4.2010 uznesením OZ č.
198/2010, druhá úprava - 27.7.2010 uznesením OZ č. 205/2010, tretia úprava bola schválená dňa
9.11.2010 uznesením OZ č. 218/2010.
Príjmy obce za rok 2010:
Príjmy podľa členenia
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy obce

Rozpočet
schválený

Príjmy RO s právnou subjektivitou
Príjmy obce vrátane RO spolu

Plnenie v €

1 154 850

1 176 681

1 170 975,77

378 750

2 150

1 717,56

312 196

259 073,14

1 533 600

1 491 027

1 431 766,47

9 700

20 273

21 467,91

1 543 300

1 511 300

1 453 234,38

Finančné operácie
Príjmy obce spolu

Rozpočet
upravený

Pozn. RO – rozpočtové organizácie obce – t.j. Materská škola a Základná škola v Huncovciach
OZ – obecné zastupiteľstvo
Výdavky obce za rok 2010:
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Výdavky

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Plnenie v €

Bežné výdavky obce

325 870

343 902

340 341,38

Kapitálové výdavky obce

454 605

348 153

258 553,34

11 000

11 000

11 073,48

791 475

703 055

609 968,20

749 525

786 060

783 397,38

2 300

22 185

22 184,34

1 543 300

1 511 300

1 415 549,92

Výdavkové finančné operácie
Výdavky obce spolu
Bežné výdavky RO s právnou
subjektivitou
Kapitálové výdavky RO s právnou
subjektivitou
Výdavky obce vrátane RO spolu

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2010:
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel + prebytok/- schodok

Uprav. rozpočet
1 196 954
1 129 962
+ 66 992

Skutočnosť
1 192 443,68
1 123 738,76
+ 68 704,92

% plnenia
99,62
99,45
102,56

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške 68 704,92 €. Prebytok bežného rozpočtu je podľa
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť na krytie schodku
kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových
finančných operácií.

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel + prebytok/- schodok

Uprav. rozpočet
2 150
370 338
-368 188

Skutočnosť
1 717,56
280 737,68
- 279 020,12

% plnenia
79,89
75,81
75,78

Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 279 020,12 €. Na úhradu schodku kapitálového
rozpočtu bol použitý prebytok bežného rozpočtu obce a zdroje z príjmových finančných operácií.
Rozpočet bez finančných operácií
Bežný a kapitálový rozpočet
Bežné a kapitálové príjmy
Bežné a kapitálové výdavky
Rozdiel + prebytok/- schodok

Uprav. rozpočet
1 199 104
1 500 300
-301 196

Skutočnosť
1 194 161,24
1 404 476,44
- 210 315,20

% plnenia
99,59
93,61
69,83

Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 210 315,20 €.
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Finančné operácie
Finančné operácie
Príjmové operácie
Výdavkové operácie
Rozdiel

Uprav. rozpočet
312 196
11 000
301 196

Skutočnosť
259 073,14
11 073,48
+ 247 999,66

% plnenia
82,98
100,67
82,34

V rámci finančných operácií boli dosiahnuté príjmy prevodom príjmov z minulého roka, t.j.
zapojením do rozpočtu obce nevyčerpanej dotácie MF SR a zostatku nevyčerpaných zálohových
platieb na zúčtovanie Komunitného centra a následne prijatým EURO-FONDY úverom na prefinancovanie investičnej akcie – Revitalizácie centra obce Huncovce.
Výdavkové finančné operácie predstavujú úhradu splátok istín z termínovaného úveru.
Výsledkom hospodárenia obce za rok 2010 je zostatok príjmových finančných operácií
vo výške 37 684,46 €.

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
Rozpočet na rok 2010
1 511 300

Skutočnosť k 31.12.2010
1 453 234

% plnenia
96,16

Skutočnosť k 31.12.2010
1 192 443

% plnenia
99,62

1/ Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2010
1 196 954

Najpodstatnejšiu časť bežných príjmov tvoria príjmy z výnosu dane z príjmov FO vo
výške 403 415 €, čo je o 99 056 € menej ako v r. 2009. Výpadok podielových daní MF SR
čiastočne riešilo poskytnutím dvoch dotácií v celkovej výške 30 176,- €.
Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré stanovila vláda
SR. Tieto príjmy sú najväčším zdrojom príjmu obce a sú určené na plnenie jej základných funkcií. Vývoj tejto dane nebolo možné správne predpokladať, nakoľko spracovaná prognóza MF SR
sa v priebehu roka zmenila.
Daňové príjmy obce
Textová časť
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Poplatky za skládkovanie TKO
Daňové príjmy spolu

Rozpočet v €
Skutočnosť v €
403 000
403 415
18 460
17 991
22 625
20 389
1 400
1 406
550
453
21 500
20 122
467 535
463 776

% plnenia
100,10
97,46
90,12
100,43
82,36
93,59
99,20
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Nedaňové príjmy obce
Textová časť
Príjmy z prenajatých priestorov
Príjmy z prenajatých pozemkov
Administratívne poplatky
Poplatky z predaja služieb (ČOV)
Úroky z vkladov
Iné nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy spolu

Rozpočet v €
Skutočnosť v €
12 740
12 104
2 000
1 676
2 500
1 544
16 460
15 631
104
92
14 000
13 413
47 804
44 460

% plnenia
95,01
83,80
61,76
94,96
88,46
95,81
93,00

Rozpočet v €
Skutočnosť v €
17 000
16 757
4 416
4 416
15 000
14 982
2 600
2 824
9 500
9 802

% plnenia
98,57
100,00
99,88
108,62
103,18

Poskytnuté granty a bežné transfery
Textová časť
Dotácia z ÚPSVaR – aktivačné práce
Dotácia z ÚPSVaR – školské pomôcky
Dotácia z ÚPSVaR – strava hmotná núdza
Dotácia z ÚPSVaR – podpora zamestn.
Dotácia z ÚPSVaR – rodinné prídavky
Dotácie na prenesený výkon:
- register obyvateľov
- cestná doprava
- ochrana prírody
- voľby do parlamentu
- na referendum
- na komunálne voľby
- na odstránenie následkov z povodní
Dotácia z ESF a ŠR:
- na chod komunitného centra
Dotácie na výpadok podielových daní
Dotácia z KŠÚ v Prešove:
- na prenesené kompetencie
- na vzdelávacie poukazy
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
Granty a transfery celkom

850
130
255
1 856
696

98,82
99,23
100,00
100,00
100,00

4 578

840
129
255
1 856
696
1 145
4 578

29 339
30 176

29 337
30 176

99,99
100,00

532 337
9 464
3 145
661 342

532 337
9 464
3 145
662 739

100,00
100,00
100,00
100,21

100,00

Miestne dane vrátane poplatkov za TKO sú plnené na 99,20 %, no aj napriek tomu obec
vykazuje nedoplatky na daniach a poplatkoch za bežný rok, ale aj za minulé roky. Príjmy z vlastníctva majetku obce sú tvorené z nájomného za pozemky a prenajaté priestory.
Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za administratívne a správne poplatky,
príjmy za prevádzkovanie výherných prístrojov na území obce. Pokuty a penále sa nerozpočtujú,
sú to príjmy za priestupky , ktoré uložil Obvodný úrad v Kežmarku. V rámci iných nedaňových
príjmov sú príjmy z dobropisov, príjem za stravné lístky od zamestnancov obce a príjem od
občanov za refundáciu nákladov vynaložených na zmenu ÚP – „Huncovce východ.“
Granty a transfery sú účelovo viazané. Prekročenie lehoty na použitie verejných
prostriedkov je porušením finančnej disciplíny. Obec ako prijímateľ týchto prostriedkov splnila
zmluvné podmienky a každú poskytnutú dotáciu finančne a vecne vyúčtovala.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií
Textová časť

Rozpočet v €

Príjmy MŠ a ZŠ v Huncovciach

20 273

Skutočnosť v €

% plnenia

21 468

105,89

Všetky vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
prechádzajú cez bankový účet obce a následne sa poukazujú späť na ich rozpočtované výdavky.
2/ Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2010
2 150

Skutočnosť k 31.12.2010
1 718

% plnenia
79,91

Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov z predaja pozemkov v rómskej osade a predaja
kapitálových aktivít – splátok za odpredanú 7 bytovú jednotku.
V priebehu roka sa kapitálový rozpočet aktualizoval a upravoval predovšetkým z dôvodu,
že rozpočtovaný transfer na projekt „Revitalizácia obce Huncovce“ nebol obci v r. 2010 poukázaný
i napriek čiastočnému zrealizovaniu daného projektu a zaslania žiadosti o platbu.

3/ Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2010
312 196

Skutočnosť k 31.12.2010
259 073

% plnenia
82,98

Finančné operácie boli tvorené:
-

prevodom do príjmov z minulého roku vo výške 41 621 € - nevyčerpaná dotácia
MF SR z roku 2009,
prevodom zostatku zálohových platieb na zúčtovanie Komunitného centra v roku
2009 vo výške 575 €,
prijatím eurofondy úveru na investičnú akciu „Revitalizácia centra obce Huncovce“
vo výške 216 877 €.

III. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram č. 1.1 až č. 1.3
Bežné výdavky

Rozpočet

Skutočnosť

1 900

1 931,93
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•

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali výdavky súvisiace s výkonom ročného auditu, členské príspevky združeniam – ZMOS, Region Tatry, RVC Štrba a reprezentačné výdavky.

Program č. 2 Propagácia a marketing
Podprogram č. 2.2
Bežné výdavky
•

Rozpočet

Skutočnosť

368

365,00

Finančné prostriedky vynaložené na odmenu kronikára obce.

Program č. 3 Interné služby
Podprogram č. 3.1 až 3.4
Bežné výdavky

•
•
•

Rozpočet

Skutočnosť

6 447

6 074,08

Zasadnutia orgánov samosprávy obce - odmeny poslancov obecného zastupiteľstva.
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – voľby do NR SR, do samosprávnych
orgánov obcí a miest a referendum.
Vzdelávanie zamestnancov obce – účastnícke poplatky na školeniach

Program č. 4. Služby občanom
Podprogram č.4.1 až 4.3
Bežné výdavky

•
•
•

Rozpočet

Skutočnosť

2 740

1 757,21

V tomto programe sú výdavky na register obyvateľstva, cintorínske služby a miestny
rozhlas..
Činnosť registra obyvateľstva je preneseným výkonom štátu, časť výdavkov je hradená
z poskytnutej dotácie (839,85 €) a časť je hradená z vlastných zdrojov obce.
Cintorínske služby – prevádzkové náklady domu smútku (energie), údržba priestorov
cintorína.

•
Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram č. 5.1.
Bežné výdavky
•

Rozpočet

Skutočnosť

2 040

1 540,77

Bežné výdavky na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy – činnosti, súvisiace s plnením
úloh bezpečnostnotechnickej služby a techniky požiarnej ochrany.
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Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
Podprogram č. 6.1 až 6.3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočet

Skutočnosť

58 715
8 000

30 362,44
8 048,80

•

V rámci kapitálových výdavkov sa pokračovalo s realizáciou projektu „Hala separovaného
zberu“. Cieľom projektu je zefektívnenie doterajšieho systému separovaného zberu
komunálnych odpadov v obci .

•

V programe odpadového hospodárstva sú bežné výdavky na pravidelný zber tuhého
komunálneho odpadu, separovaného odpadu a prevádzkovanie ČOV, vrátane miezd
a odvodov.

Program č. 7 Pozemné komunikácie
Podprogram č. 7.1 až 7.2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
•

•

Rozpočet

Skutočnosť

1 130
325 618

1 589,60
244 727,54

Bežné výdavky súvisia s letnou a zimnou údržbou miestnych komunikácií. Činnosť na
pozemné komunikácie je taktiež preneseným výkonom štátu, časť výdavkov je hradená
z poskytnutej dotácie (129,54 €).
Kapitálové výdavky:
- projekt „Revitalizácia centra obce Huncovce – ukončenie projektu bude v r. 2011.
Cieľom projektu je zatraktívnenie našej obce prostredníctvom zvýšenia bezpečnosti
a kvality verejných priestranstiev.

Program č. 8 Vzdelávanie

Podprogram č. 8.1 až 8.6
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočet

Skutočnosť

791 751
19 916

787 100,04
22 184,34

•

V programe vzdelávanie sú začlenené základná škola ako prenesený výkon štátnej správy,
materská škola a školské zariadenia (školský klub detí a školské jedálne).

•

Na činnosť základnej školy boli obci ako zriaďovateľovi poskytnuté normatívne
a nenormatívne finančné prostriedky. Z toho normatívne prostriedky boli určené na
prevádzku školy a na výchovno-vzdelávací proces a nenormatívne prostriedky účelovo
určené na vzdelávacie poukazy a na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti . Z úradu
práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku boli poukázané prostriedky pre deti, ktorých
rodičia sa ocitli v hmotnej núdzi na stravné a učebné pomôcky.
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•

Škola a školské zariadenia – školská jedáleň a školský klub detí, ktoré sú v originálnej
kompetencii obce, sú financované z rozpočtu obce.

•

V uplynulom roku činili kapitálové výdavky 22 184,34 €, z toho v Materskej škole vo
výške 5 410,12 € (zníženie stropu v budove MŠ, oplotenie areálu, zakúpenie kuchynského
sporáku) a v Základnej škole vo výške 16 774,22 € (modernizácia tried, rekonštrukcia
budovy školskej jedálne, zakúpenie myčky a konvektomatu s digestorom).

Hospodárenie školských organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky:
Názov školy/zariadenia
MŠ Huncovce
ZŠ Huncovce
ŠKD – pri ZŠ
Školská jedáleň
ZŠ – bežné výdavky
Spolu

Upravený rozpočet
165 784
555 321
13 600
37 973
15 651
788 329

Skutočnosť
160 176
555 998
13 600
37 973
15 651
783 398

Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie škôl formou prenesených kompetencií boli vyčerpané v plnej výške.
Kapitálové výdavky:
Názov organizácie
MŠ Huncovce
ZŠ Huncovce
Spolu:

Upravený rozpočet
3 142
16 774
19 916

Skutočnosť
5 410
16 774
22 184

Rozpočet
6 830
13 443
20 273

Skutočnosť
7 348
14 120
21 468

Vlastné príjmy:
Názov organizácie
MŠ Huncovce
ZŠ Huncovce
Spolu
•

ZŠ - výdavky z rozpočtu : interaktívne tabule, počítače, učebné pomôcky, údržba a oprava
budovy školy a jej zariadenia, mzdy a odvody, tovary a služby,prevádzkové náklady
budovy ZŠ.

•

Školská jedáleň pri ZŠ – v rámci kapitálových výdavkoch sa zakúpila myčka a konvektomat s digestorom, technický sa zhodnotila budova školskej jedálne.
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•

Materská škola - nákup interiérového vybavenia, učebných pomôcok, údržba budovy –
maľovanie tried. Materská škola obdržala dotáciu na predškolákov vo výške 3 145 €, prostriedky boli použité na nákup edukačných pomôcok.

•

Školská jedáleň MŠ - výdavky na nákup vybavenia kuchyne – kuchynský sporák a nerezová polica.

Program č. 9 Kultúra
Podprogram č. 9.1 až 9.2
Bežné výdavky
•

Rozpočet

Skutočnosť

890

727,99

Zabezpečenie akcie pre občanov „Október – mesiac úcty k starším“, prevádzkovanie obecnej knižnice. Obecná knižnica plní vzdelávacie a kultúrno-výchovné poslanie. Vzhľadom
na nedostatok finančných prostriedkov nebol v roku 2010 doplnený a skvalitnený knižný
fond nákupom novej literatúry.

Program č. 10. Šport
Podprogram č. 10.1. až 10.2
Bežné výdavky
•

Rozpočet
4 350

Skutočnosť
2 295,36

Podstatná časť finančných prostriedkov bola použitá na poskytnutie transferu pre
Telovýchovnú jednotu Tatran – na športovú činnosť jednotlivých oddielov. Ostatné bežné
výdavky boli vynaložené na prevádzkovanie budovy TJ Tatran.

Program č. 11 Prostredie pre život
Podprogram č. 11.1. až 11.6
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočet

Skutočnosť

57 515
16 995

51 303,09
5 825,53

•

Verejné osvetlenie – bežná údržba verejného osvetlenia , postupná výmena zdrojov v jednotlivých svietidlách a spotreba elektrickej energie.

•

Verejná zeleň – bežná údržba verejnej zelene, výsadba kvetov a zatrávnenie priestranstiev,
údržba kosačiek, nákup PHM. Práce na verejnej zeleni sú vykonávané prevažne pracovníkmi aktivačnej činnosti.

•

V bežných výdavkoch v tejto časti podprogramu sú zahrnuté mzdové výdavky kooridnátorov aktivačnej činnosti, odvody do poisťovní, stravné a réžia.
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•

Kapitálové výdavky – projektová dokumentácia „Územný plán obce – Huncovce východ,“
odkúpenie pozemku v rámci investičnej akcie Revitalizácia centra obce.

Program č. 12 Sociálne služby
Podprogram č. 12.1. až 12.4
Bežné výdavky

Rozpočet

Skutočnosť

51 435

49 202,79

•

Do programu sociálne služby patria dávky v hmotnej a sociálnej núdzi a činnosť Komunitného centra, ktoré poskytovalo aktivity pre rómsku komunitu a zabezpečovalo vzájomnú spoluprácu obce s touto komunitou.

•

Rozpočet na prevádzkovanie Komunitného centra bol čerpaný hlavne na mzdové výdavky
pre koordinátorov, odvody do poisťovní, stravné a ostatné prevádzkové náklady, ktoré boli
obci následne zrefundované zo ŠR.

Program č. 13 – Podporná činnosť – Administratíva Obecný úrad
Podprogram č. 13.1 až 13.5
Bežné výdavky
Čerpanie dotácie z MF SR z r. 2009
Finančné operácie

Rozpočet

Skutočnosť

150 490

147 818,93
41 621,00
11 073,48

11 000

•

Obec zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj
prenesený výkon štátnej správy. V rámci toho programu boli čerpané finančné prostriedky
na prevádzku obecného úradu ako sú hlavne mzdy, odvody, tovary a služby. Zároveň
v tejto kapitole podprogramu bola zúčtovaná dotácia z MF SR z roku 2009 a dve dotácie na
výpadok podielových daní v roku 2010.

•

Transakcie verejného dlhu – prostredníctvom finančných operácií sa realizovali splátky
termínovaného úveru, prijatého na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci.
Významným ukazovateľom je celková suma dlhu obce, ktorú musí obec udržiavať pod
úrovňou 60 % skutočne naplnených bežných príjmov predchádzajúceho roka. Podrobnejší
rozpis jednotlivých úverov a ich zostatky sú uvedené v záverečnom účte obce.

•

Prehľad o poskytnutých transferoch:
– Transfer na členské príspevky pre rok 2010
– Transfer pre klub Karate
– Transfer TJ Huncovce
– Transfer neziskovej organizácii Korytnačka
Výška poskytnutých transferov celkom

930,18
200,00
801,50
179,52
2 111,20

€
€
€
€
€
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IV. NÁVRH NA FINANČNÉ VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA OBCE

FINANČNÉ VYSPORIADANIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
Vyrovnanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu obce
zo zostatku príjmových finančných operácií
REKAPITULÁCIA:
Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu
Zostatok finančných operácií
Zostatok príjmových finančných operácií obce Huncovce

v€
210 315,20
210 315,20
68 704,92
-279 020,12
247 999,66
37 684,46

Vykazovaný schodok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, navrhujeme
obecnému zastupiteľstvu vysporiadať nasledovne:
1/ Predmetom finančného vysporiadania obce Huncovce je schodok bežného a kapitálového roz– 210 315,20 €.
rozpočtu vo výške
Uvedený schodok navrhujeme vysporiadať v rámci zostatku príjmových finančných operácií.
2/ Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške
37 684,46 €.
3/ Zostatok príjmových finančných operácii navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo
výške 10 % a ostatných 90 % prideliť do fondu rozvoja obce Huncovce.
Rozdelenie do fondov:
1. Rezervný fond – 10 %
2. Fond rozvoja obce – 90 %

Suma v €
3 768,45
33 916,01

V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2010
AKTÍVA
v tom:
Neobežný majetok
/dlhodobý nehm.majetok, dlhodobý hmotný majetok,
dlhodobý finančný majetok/
Obežný majetok
/zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté
návratné finančné výpomoci/
Časové rozlíšenie
/náklady budúcich období/

4 642 500,08 €

3 686 068,55 €

953 914,94 €

2 516,59 €
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PASÍVA
v tom:
Vlastné zdroje krytia majetku
/ výsledok hospodárenia
zdroje krytia rozpočtového hospodárenia/
Záväzky
/dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky,
zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy,
rezervy, úvery/
Časové rozlíšenie
/výdavky budúcich období, výnosy budúcich období/

4 642 500,08 €
3 354 424,94 €

262 426,44 €

1 025 648,70 €

VI. PREHĽAD O POHĽADÁVKACH A ZÁVÄZKOCH OBCE K 31. 12. 2010
Pohľadávky:
Miestne dane
Daňové pohľadávky
Poplatok za TKO
Poplatok za ČOV
Nájomné za nebytové priestory
Pohľadávka - vyúčtovanie služieb z prenájmu
Pohľadávka – prenájom hrobového miesta
Pohľadávka – z odpredaja 7 byt. jednotky
Pohľadávka – komodity separovaného zberu
Pohľadávka – prefakturácia vstupov ul. Farská
Pohľadávka – z odpredaja reziva
Pohľadávka – prenájom a služby – rómska osada
Nedaňové pohľadávky
Pohľadávka – sankcie za priestupky
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu:

11 213,77
11 213,77
9 291,87
17 474,99
75,27
763,41
281,60
151,51
19,55
1 346,81
500,00
2 428,12
32 333,13
1 961,09
1 961,09
45 507,99

Daňové a nedaňové pohľadávky obce
Začiatkom roka 2010 obec evidovala daňové a nedaňové pohľadávky vo výške 21 268,06 €.
Boli to predovšetkým pohľadávky za dane z nehnuteľnosti od fyzických aj právnických osôb, za
tuhý a komunálny odpad od podnikateľov, pohľadávky za tuhý komunálny odpad od občanov
rómskej osady, pohľadávky za prenájom nebytových priestorov, pohľadávky za prenájom
hrobového miesta a pohľadávka za odkúpenie bytovej jednotky. Medzi najväčších evidovaných
dlžníkov patria firma Kusing - Ing. Kurila Jozef, Ferinomont – Ing. Václav František, Ladislav,
firma Santi – O. Smiková, občania rómskej osady a jednotliví občania obce Huncovce.
Obec pri vymáhaní nedoplatkov využíva dostupné formy. Dvakrát do roka sa neplatičom
zasielajú výzvy na zaplatenie miestnych dani. V priebehu roka sa vymohla časť z týchto pohľadávok, avšak ku koncu roka 2010 sa predpísali nové pohľadávky za rok 2010, čím došlo k nárastu
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evidovaných pohľadávok - pohľadávky za TKO podnikateľským subjektom za II. polrok 2010
a pohľadávky - stočné za rok 2010 fyzickým aj právnickým osobám. U tejto pohľadávky obec
vykazuje najväčší zostatok k 31.12.2010 - čiastku 15 188,24 € (občania obce) a 2 286,75 €
(podnikateľské subjekty).
Pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov u podnikateľov a za komodity separovaného
zberu boli v plnej výške uhradené začiatkom roka 2011. Pohľadávka z odpredaja 7 bytovej
jednotky je mesačne uhrádzaná na základe uzatvorenej dohody, pričom mesačné splátky činia
13,28 €.
Iné pohľadávky
K 1.1.2010 obec evidovala iné pohľadávky vo výške 15 380, 64 € . Tieto pohľadávky pozostávali z pohľadávok za priestupky poväčšine rómskych občanov obce, pohľadávky z dobropisu za
elektrickú energiu, predpokladaných refundovaných nákladov Komunitného centra obce za rok
2009 a refundovaných nákladov na aktivačnú činnosť za mesiac december 2009.
K 31.12.2010 obec eviduje celkom iné pohľadávky vo výške 1 961,09 €. Tieto pozostávajú
zo sankcií z priestupkov za obdobie rokov 2009-2010. Najväčšie nedoplatky u tejto pohľadávky sú
evidované u rómskych občanov, od ktorých vymáhanie je vo väčšine prípadov neúspešné.
Záväzky:
Dodávateľské faktúry
Rezervy krátkodobé na dovolenky + audit obce
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi soc. zabezpečenia
Ostatné priame dane
Iné záväzky
Sociálny fond
Termínovaný úver
Eurofondy úver
Spolu:

4 347,50
10 213,89
5 778,87
3 428,94
797,67
595,86
137,96
20 248,31
216 877,44
262 426,44

•

Neinvestičné faktúry za dodávky tovaru, prác a služieb v celkovej výške 4 347,50 € sa
zaplatili začiatkom roka 2011.

•

Ostatné krátkodobé rezervy – na dovolenky a audit za rok 2010 vo výške 10 213,89 budú
zúčtované v priebehu roka 2011.

•

Záväzky voči zamestnancom, vrátane odvodov a zrážok zo miezd za mesiac december
2010- zrealizované v januári 2011 vo výplatnom termíne .

•

Záväzky zo sociálneho fondu k 31.12.2010 predstavujú čiastku 137,96 €.

•

Nesplatené úvery – termínovaný úver sa spláca v zmysle podmienok úverovej zmluvy,
Eurofondy úver – bude splatený jednorázovo po prijatí kapitálového transferu zo ŠR.
Rozpis prijatých úverov je pri prehľade o stave a vývoji dlhu
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VII. ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA BANKOVÝCH ÚČTOCH
A NA ÚČTOCH PEŇAŽNYCH FONDOV OBCE A JEJ K 31.12.2010

1. Zostatok finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch obce
2. Zostatok finančných prostriedkov v pokladni obce
3. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov obce
v tom:
Rezervný fond obce
Fond rozvoja obce
Sociálny fond obce

VIII.

37 684,46 €
0,00 €
211 846,82 €
174 433,91 €
37 274,95 €
137,96 €

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU OBCE HUNCOVCE

Prehľad obsahuje jednotlivé údaje o prijatých návratných zdrojoch financovania a ich splácaní.
Do celkového dlhu obce sa započítavajú záväzky z termínovaného úveru a eurofondy úveru:
1/ Investičná akcia „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci“
v r. 2006 prijatý termínovaný úver vo výške 66 387,84 €
zostatok nesplateného úveru .................................................................................. 20 248,31 €
2/ Revitalizácia centra obce Huncovce
r. 2010 prijatý úver 216 877,44 €
zostatok nesplateného úveru .. ............................................................................... 216 877,44 €

Zostatok nesplatených úverov.................................................................................. 237 125,75 €

Prijatý termínovaný úver sa spláca pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 922,79 €,
splácanie úveru končí v mesiaci október 2012.
Na realizáciu investičnej akcie „Revitalizácia centra obce Huncovce“ obec uzatvorila
úverovú zmluvu s Dexia bankou a.s. Slovensko – vo výške 270 000,-€. Splátky Eurofondyúveru sa
zrealizujú po poukázaní finančných prostriedkov na účet obce od Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka.

IX. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Zabezpečenie termínovaného úveru: záložné právo v zmysle úverovej zmluvy – vlastná zmenka.
Zabezpečenie Eurofondyúveru: záložné právo v zmysle úverovej zmluvy – VISTA zmenka.
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X. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH Z HLAVNEJ ČINNOSTI OBCE
Údaje o nákladoch a výnosoch sa preberajú z účtovného výkazu ziskov a strát.
Náklady obce:
Textová časť – náklady podľa skupín
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky
Finančné náklady
Náklady na transfery
Náklady spolu

Suma v €
58 572,49
93 678,14
135 907,63
271,00
3 016,56
158 527,83
3 587,34
241 588,13
695 149,12

Výnosy obce:
Textová časť – výnosy podľa skupín
Tržby za vlastné výkony
Aktivácia
Daňové a colné výnosy
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
Finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obci
Výnosy spolu

Suma v €
33 474,29
2 267,86
468 521,34
22 685,21
15 669,32
92,04
207 307,94
750 018,00

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti obce:
Textová časť
Náklady celkom
Výnosy celkom
Hospodársky výsledok pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Hospodársky výsledok po zdanení

Suma v €
695 149,12
750 018,00
54 868,88
17,26
54 851,62

Súčasťou záverečného účtu sú podrobné výkazy ziskov a strát, výkazy o plnení rozpočtu verejnej správy, súvaha a poznámky.
Záverečný účet mesta vypracovali:
Ing. Jozef Majerčák – starosta obce
Katarína Dubcová – ekonómka obce

Predkladá: Ing. Jozef Majerčák
starosta obce

signed
__________________
starosta obce

