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1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 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 2012
bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.1.2012 uznesením č. 12/2012
Bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.3.2012 uznesením č. 19/2012
- druhá zmena schválená dňa 31.3.2012 starostom obce- transfer
- tretia zmena schválená dňa25.5.2012 uznesením č. 31/2012
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2012 –starostom obce / transfer účelovo určený/
- piata zmena schválená dňa 31.7.2012 uznesením č.44/2012
- šiesta zmena schválená dňa 1.8.2012 starostom obce /transfer/
- siedma zmena schválená dňa 30.11.2012 uznesením č. 67/2012
Rozpočet obce k 31.12.2012 v €

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.

Skutočnosť

963185

Rozpočet
po zmenách
1078093

872420
37000
42300
11465
949760

913702
102300
50600
11491
1072722

918454,04
105636,68
50461,50
11384,03
1032391,58

363395
111408
36817
438140

447034
137450
32817
455421

431154,79
137168,10
32898,36
431170,43

1085936,25

2. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2012 v €
Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2012 tvorí príloha č. 1 –Hospodárenie Obce Korňa za rok 2012.
4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012
Prebytok rozpočtu v sume 53.544,67 € 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
v sume 29.504,87, /upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 24.042,80 €/ navrhujeme použiť na:
- kapitálové výdavky 26.554,67
tvorbu rezervného fondu vo výške 10% prebytku hospodárenia 2.950,20 €

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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v
sume 24.042,80 €, a to na :
- deti v hmotnej núdzi v sume 32,80€
- bežné výdavky na ZŠ v sume 21.010,-€
- kapitálové výdavky na prístroje na zimnú údržbu miestnych komunikácií v sume 3.000,-€
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2013 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.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na spoločnom bankovom účte.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012

0

Prírastky - z prebytku hospodárenia

13.083,18

Úbytky - použitie rezervného fondu :

13.083,18

-

kapitálové výdavky – rekonštrukcia MŠ

12.733,-

-

snehová kalamita

350,18

KZ k 31.12.2012

0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012
Prírastky - povinný prídel - povinný prídel -

1.149,78
1 %

1.474,32

%

- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regeneráciu pracovnej sily
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2012

941,02
450,0
0
1.233,08

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Majetok spolu

3,654.037,-

3,759.591,33

Neobežný majetok spolu

1,443.714,-

1,425.014,09

1.266,-

932,-

Dlhodobý hmotný majetok

1,031.142,-

1,012.776,24

Dlhodobý finančný majetok

411.306,-

411.305,85

2,208.050,-

2,333.434,16

18.375,-

19.068,18

2,139.507,-

2,245.094,61

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

6.454,-

13.221,39

43.714,-

56.049,98

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2.273,-

1.143,08

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

3,654.037,-

3,759.591,33

Vlastné imanie

2,562.392,-

2,645.862,04

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

2,562.392,-

2,645.862,04

250.767,-

208.997,97

Rezervy

8.675,-

8.249,95

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

29.053,-

24.042,80

Dlhodobé záväzky

1.150,-

1.233,08

Krátkodobé záväzky

28.285,-

24.766,73

Bankové úvery a výpomoci

183.604,-

150.705,41

Časové rozlíšenie

840.878,-

904.731,32

Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
.

150.705,42 €
5.620,16 €
24.042,8 €/nespotrebované transfery/+ 824,88/predpis daň z príjmu/
9.812,17 €
7.217,79

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu novú zmluvu o úvere.
P.č
.
1.
2.

Rok
vzniku
2010
2006

Výška úveru

Výška úroku

Zabezpečenie úveru

126.496,90
116.178,72

2,15% p.a.
2,54% p.a.

Blanco zmenka
Blanco zmenka

Zostatok k 31.12.2012

Splatnosť

105.412,90
45.292,52

- v roku 2012 bol v mesačných splátkach 984,53€ splácaný úver na prestavbu zdravotného strediska na byty
a úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií –splátky 1.757,-€ . Zostatok nesplatených úverov je 150.705,42
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla v roku 2012 žiadne záruky
10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2012 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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.

r. 2017
r. 2016

a.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
Základná škola
Materská škola

-

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
36.403,28
92.259,75

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
36.403,28
91.987,75

Rozdiel – vrátenie
0
272,-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia
Základná škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
319.266,40
3.723,-

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
298.256,40
3.723,-

Rozdiel – vrátenie
21.010,0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu
b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
-1Telovýchovná jednota Kysučan Korňa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-27.000,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-37.000,-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40

Bežné výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

1.704,90

1.704,90

0

3.000,-

3.000,-

0

Bežné výdavky
Rímsko-katolícka cirkev- farnosť Korňa
Bežné výdavky
K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Transfer na ZŠ bežné výdavky

293.168,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4272.158,-

Nespotrebovaný transfer z r. 2011

21.325,-

21.325,-

0

KŠÚ

Transfer na VZP bežné výdavky

4.773,40

4.773,40

0

MPRR SR

Grant z ROP na ZŠ z r. 2011

35.901,93

35.901,93

0

MŠ SR

Transfer ne haváriu ZŠ – kapitálový

70.000,-

70.000,-

0

KŠÚ

Transfer na MŠ bežné výdavky

3.723,-

3.723,-

0

MV SR

Transfer na voľby NR SR

2.299,55

2.086,67

212,88

OÚ Čadca

Transfer na CO bežný

100,-

100,-

0

KŠÚ

800,-

800,-

0

ÚPSVR

Transfer na deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia bežný
Transfer na revitalizáciu krajiny bežný

34.536,73

34.536,73

0

ÚPSVR

Transfer na DHN bežný

1.445,-

1.412,20

32,80

KÚŽP

Transfer na životné prostredie bežný

236,76

236,76

0

KÚ Žilina

Transfer na cestné hosp. bežný

114,54

114,54

0

KSÚ

Transfer na stavebný úrad bežný

2.036,70

2.036,70

0

OÚ Čadca

Transfer na matriku bežný

2.787,95

2.787,95

0

OU Čadca

Transfer na REGOB bežný

722,70

722,70

0

OU Čadca

Transfer na zimnú kalamitu bežný

5.455,08

5.455,08

0

Úrad vlády SR

Transfer na revitalizáciu krajiny bežný

16.053,32

15.679,51

373,81

Úrad vlády SR

Transfer na zimnú údržbu MK -kapitálový

3.000,-

0,-

3.000,-

-2-

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-3-

-1KŠÚ

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu s inou obcou.

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-521.010,-

f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obci boli z rozpočtu VÚC poskytnuté finančné prostriedky:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

-2-1VÚC Trenčín
1.

-3Transfer na projekt DHZ z r. 2011

17.928,40

Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.2 Záverečného účtu- hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31.12.2012

Vypracovala: Ing. Jana Brezinová
ekonómka OÚ

V Korni dňa 9.4.2013

Schválil: Jozef Kontrík,
starosta obce

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-417.928,40

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-50

Obec 023 21 Korňa .

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva Korňa, zo dňa

, číslo

.

Obecné zastupiteľstvo
a/ prejednalo
záverečný účet Obce Korňa za rok 2012
b/schvaľuje
záverečný účet obce Korňa za rok 2012 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 29.501,87 €, zisteného 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, na :
- tvorba rezervného fondu vo výške 10% prebytku 2.950,20 €
- kapitálové výdavky 26.554,67 €

Hlasovali:

Jozef Kontrík
starosta obce

