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Záverečný účet obce Bádice za rok 2011
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 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 23.02.2011 uznesením č.1/2011.
Bol zmenený trikrát :
- prvá zmena schválená OZ dňa 03.06.2011 uznesením č. 10/2011
- druhá zmena schválená OZ dňa 16.09.2011 uznesením č. 19/2011
- tretia zmena schválená OZ dňa 13.12.2011 uznesením č. 26/2011
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2011
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
79 614,19
Výdavky celkom
79 614,19
Hospodárenie obce - vyrovnaný
0
z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

76 371,73
48 327,65
28 044,08

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

0
5 991,98
- 5 991,98

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

3 242,46
25 294,56
-22 052,10
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
Rozpočet na rok 2011
79 614,19

Skutočnosť k 31.12.2011
79 672,22

% plnenia
100,07 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
53 638
53 397,42

% plnenia
99,55 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 38 334 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 38 156,79 €, čo predstavuje plnenie na
99,54 %. Pokles bol z dôvodu výpadku dane z príjmov FO do ŠR.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 10 867,46 €, čo je
99,70 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7 968,07 €, dane zo stavieb boli vo
výške 2 899,39 €. Príjmy z pohľadávok za minulé roky na dani z pozemkov boli vo výške
16,72 € a z dane zo stavieb vo výške 9,70 €.. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností vo výške 124,74 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 320 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 321,20 € čo je 100,30 %
plnenie. K 31.12 2011 obec neeviduje žiadne pohľadávky.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 4 084 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 4 051,97 € čo je 99,22
% plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky za KO vo výške 72 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
1 504
1 539

% plnenia
102,33 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 477 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 476,75 €, čo je 99,95 %
plnenie. Ide o príjem z prenájmu kultúrneho domu.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 350 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 401 €, čo je 114,57 %
plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za overenie podpisov, listín, poplatky za
stavebné povolenie, potvrdenia občanom.
c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 672 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 658,91 € čo je 98,05 %
plnenie. Patria sem príjmy za služby pre občanov a to cintorínske poplatky, poplatky
za relácie v MR, príjmy za predaj smetných nádob a za separovaný zber.
d) Z vkladov
Z rozpočtovaných 5 € za úroky z vkladov bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 2,34
€, čo je 46,80 % plnenie.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
21 229,73
21 493,34

% plnenia
101,24 %

Patria sem príjmy z ROEP-u vo výške 263,61 €, príjem za preplatenie 14% DPH na
,,Rekonštrukciu centrálnej časti obce Bádice“, ktorá bola realizovaná v roku 2010 vo výške
20 227,95 € a prijaté granty a transfery v sume 1 001,78 €.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
1.
Krajský úrad živ. prostr, NR.
36,37
2.
Obvodný úrad Nitra
105,27
3.
Obvodný úrad Nitra
80,40
4.
Obvodný úrad Nitra
357,74
5.
Recyklačný fond
122,00
6.
VÚC
300,00
7.
PPA
20 227,95
Spolu:

Účel
Životné prostredie
Evidencia obyvateľov
Refundácia CO skladník
Sčítanie obyvateľov
Recyk.fond – za separovanie odpadu
Pre spevokol Bádičanka - čižmy
14% DPH – Rekonštrukcia
centrálnej časti obce Bádice

21 229,73

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia

a) Kapitálový príjem
Obec v roku 2011 neprijala žiadny kapitálový príjem.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
3 242,46
3242,46
Ide o zostatok financií z predchádzajúceho roka vo výške 3 242,46 €.
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% plnenia
100 %

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011.
Rozpočet na rok 2011
79 614,19

Skutočnosť k 31.12.2011
78 015,29

% plnenia
98 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
48 327,65

Skutočnosť k 31.12.2011
48 364,38

% plnenia
100,07 %

V tom / € /
Program
1 – Plánovanie, manažment a kontrola
2 – Služby občanom
3 – Odpadové hospodárstvo
4 - Komunikácie
5 – Prostredie pre život
6 - Sociálne služby
Spolu

Rozpočet
36 310
3 449
4 041
444
3 031
50
47 325

Skutočnosť
36 343
3 451
4 041
444
3 031
50
47 360

% plnenia
100,09 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100,07 %

V tom / transfery zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a VÚC v € /
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
Plnenie
Všeobecná verejná služby
227,27
227,27
100%
Ochrana životného prostredia
36,37
36,37
100%
Ekonomická oblasť
438,14
438,14
100%
Rekreácia, kultúra
300,00
300,00
100%
Spolu
1 001,78
1 001,78
100 %
Transfery a granty boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram1.1: Manažment obce
Výdavky súvisia so mzdami a odvodmi pracovníkov obce a starostu obce vo výške 24 853,35
€, s cestovnými náhradami 100,62 €, elektrickou energiou 330,40 €, plyn 1 084,58 €, vodné
a stočné 63,58 €, telefón, internet a webová stránka 1 021,75 €, všeobecný materiál 2 344,54
€, knihy a odborné publikácie 40,37 €, softvér – program 179,26 €, reprezentačné 114,73 €,
pohonné hmoty služobné auto 520,02 €, servis a údržba služobného auta 55,80 €, poistenie
služ. auta 130 €, diaľničné známky a parkovacie karty 45,25 €, údržba výpočtovej techniky
100,87 €, školenia, semináre 97 €, audit účtovnej závierky za rok 2010 400 €, služby
a vypracovanie integrovanej stratégie MAS ŽIBRICA 598,97 €, stravné lístky pre
zamestnancov 1027,50 €, poistné budov 393,65 €, prídel do sociálneho fondu 76,90 €,
poplatky banke 131,56 €, splatené úroky z pôžičky od LEVSTAVU 1 636,22 €, odmeny
poslancom OZ 747 €.
Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí
Výdavky súvisia s poplatkami členských príspevkov v združeniach ZMOS Bratislava 45,64 €,
ZMOS Zobor 20,96 €, ZMOS NR– 16,10 €, MAS ŽIBRICA 20 €, Ponitrianske združenie
pre separovaný zber 32,20 €, RVC školenia 116 €.
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Program 2 – Služby občanom
Podprogram 2.1: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok
Poplatok Spoločnému stavebnému úradu Nitrianske Hrnčiarovce 161 €.
Podprogram 2.2: Správa cintorínov
Úhrada nákladov za elektrickú energiu v dome smútku 211,08 €, odvoz a likvidácia
cintorínskeho odpadu 340,65 €, kosenie cintorína formou dohody o vykonaní práce 200 €.
Podprogram 2.3: Obecný rozhlas
Údržba miestneho rozhlasu 63,60 € autorské práva SOZA a Slovgram 47,78 €.
Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia
Úhrada nákladov za elektrickú energiu v CVČ 194,21 €, športové a kultúrne podujatia 976,23
€, príspevok pre ZO JDS 500 €.
Podprogram 2.5: Dopravné služby
Úhrada nákladov za dopravné služby pre Veoliu Tranport 756,24 €.
Program 3 – Odpadové hospodárstvo
Podprogram 3.1: Zabezpečenie vývozu odpadu
Úhrada nákladov za odvoz a likvidáciu komunálneho a veľkoobjemového odpadu,
separovaného a nebezpečného odpadu 4 041,17 €.
Program 4 – Komunikácie
Podprogram 4.1: Starostlivosť o obecné komunikácie
Údržba miestnej komunikácie - výtlkov 444,17 €.
Program 5 – Prostredie pre život
Podprogram 5.1: Verejná zeleň
Benzín do kosačky 116,03 €, údržba strojov – kosačiek 135 €, kosenie verejných
priestranstiev formou dohody o vykonaní práce 507,63 €, úprava verejného priestranstva
950,83 €.
Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie
Úhrada nákladov za elektrickú energiu za verené osvetlenie 788,52 €, údržba verejného
osvetlenia 533,64 €.
Program 6 – Sociálne služby
Náklady predstavujú sociálnu výpomoc jednotlivcom na základe ich žiadosti 50 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
5 991,98
V tom :
€
Program
3 – Odpadové hospodárstvo
5 – Prostredie pre život
Spolu

Skutočnosť k 31.12.2011
4 356,30
rozpočet
1 113,71
4 878,27
5 991,98
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% plnenia
72,70 %
skutočnosť
1 113,71
3 242,59
4 356,30

% plnenia
100%
66,47%
72,70 %

Program 3 – Odpadové hospodárstvo
Podprogram 3.2: Spoluúčasť na projekte „Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov“
Tento projekt bo schválený Ministerstvom ŽP SR. Všetky členské obce spolufinancujú
projekt sumou 6,59 €/1 obyvateľa. V roku 2011 sme uhradili polovicu nákladov a to vo výške
1 113,71 €.
Program 5 – Prostredie pre život
Podprogram 5.3: Strategické plánovanie a projekty - Kanalizácia
Úhrada nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie na Kanalizáciu. V roku 2011
sme uhradili zálohu vo výške 3 242,59 €.
3) Výdavkové operácie :
Rozpočet na rok 2011
25 294,56

Skutočnosť k 31.12.2011
25 294,61

V tom / € /
Program
1 – Plánovanie, manažment a kontrola
Spolu

Rozpočet
5 066,61
5 066,61

% plnenia
100 %
Skutočnosť
5 066,66
5 066,66

% plnenia
100 %
100 %

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1: Manažment obce
Splatenie pôžičky LEVSTAV-u na RCČO Bádice z vlastných zdrojov vo výške 5 066,61 €.
V tom / transfery zo štátneho rozpočtu v € /
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Ekonomická oblasť
20 227,95
Spolu
20 227,95

Skutočnosť
20 227,95
20 227,95

Plnenie
100%
100 %

Splatenie pôžičky LEVSTAV-u na RCČO Bádice z úhrady dane z pridanej hodnoty
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 20 227,95 €.

4. Výsledok hospodárenia obce za rok 2011
1) Rozpočtový výsledok hospodárenia príjmy – výdavky bez finančných operácií
Rozpočtový výsledok hospodárenia je prebytok v sume 1 656,58 €.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. obec nevyčerpané prostriedky v nasledujúcom
rozpočtovom roku cestou finančných operácií zaradí do rozpočtu a použije na určený účel.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.03.2012 uznesením č. 5/2012 schválilo
použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2011 vo výške 1 656,58 na doplatenie
vyhotovenia projektovej dokumentácie na kanalizáciu obce.

8

2) Účtovný výsledok hospodárenia: výnosy – náklady
Účtovná trieda 6: (výnosy)
Účtovná trieda 5: (náklady)
Daň z príjmov
Účtovný výsledok hospodárenia

87 270,29 €
66 898,11 €
0
20 372,18 €

Účtovný výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, ktoré časovo a vecne
súvisia s príslušným rokom 2011.
Výsledok hospodárenia za rok 2011 dosiahol výšku 20 372,18 €.
Celá suma bude v roku 2012 preúčtovaná na účet 428 čo je nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z minulých rokov.

5. Tvorba a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona NR SR č. 152/94 Z. z. o sociálnom fonde v znení
nehorších predpisov, jeho zdrojom je povinný prídel z vyplatených hrubých miezd. Použitie
fondu je upravené zákonom, zásadami tvorby a použitia fondu.
Sociálny fond
Zostatok k 01.01.2011
Prírastky – povinný prídel
Úbytky – príspevok na stravovanie
Konečný zostatok k 31.12.2011

Suma v €
96,29
71,60
37,40
130,49

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a VÚC
b) organizáciám v obci
V súlade s ustanovením § 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 usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, k rozpočtom VÚC a ostatným organizáciám obce, ktorým
poskytla dotáciu zo svojho rozpočtu.
a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a VÚC:
Účelové určenie grantu,
transferu

Poskytnuté
prostriedky
v roku 2011

Použité
prostriedky
v roku 2011

MV SR

Hlásenie pobytu obyvateľov

105,27 €

105,27 €

0

KÚ ŽP

Prenesený výkon správy

36,37 €

36,37 €

0

Poskytovateľ
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Rozdiel

MV SR

Odmena skladníka CO

80,40 €

80,40 €

0

MF SR

SODB

357,74 €

357,74 €

0

Recyk. fond

Príspevok za recykláciu

122,00 €

122,00 €

0

VÚC Nitra

Spevokol Bádičanka

300,00 €

300,00 €

0

PPA

14% DPH

20 227,95

20 227,95

0

b) Finančné usporiadanie voči organizáciám v obci:
Žiadateľ
Účelové určenie dotácie
ZO Jednoty dôchodcov
Spolu

Poskytnuté
prostriedky
500 €
500 €

Použité
prostriedky
500 €
500 €

Rozdiel
0
0

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2011

KZ k 31.12.2011

378 765

464 272

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

4 740

6 320

Dlhodobý hmotný majetok

305 255

389 182

Dlhodobý finančný majetok

68 770

68 770

3 560

3 618

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

-

-

Pohľadávky

105

1 387

3 455

2 231

Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

-

-

Časové rozlíšenie

116

316

SPOLU aktíva

382 441

468 206
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PASÍVA
Názov

ZS k 01.01.2011

Vlastné zdroje krytia majetku

KZ k 31.12.2011

188 857

209 229

z toho :
Fondy účtovnej jednotky

-

Výsledok hospodárenia

188 857

209 229

29 069

3 029

96

130

Krátkodobé záväzky

2 309

2 519

Rezervy

1 369

380

164 515

155 211

Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenia
Bankové úvery a ostatné prij.výp.

25 295

0

-

-

Prechodné účty pasív

382 441

SPOLU pasíva

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec eviduje k 31.12.2011 nasledovné záväzky:
- účet 321 - dodávatelia
- účet 323 – rezerva na dovolenky
- účet 33101 - zamestnanci
- účet 336 - Soc. a zdravotné poistenie VšZP - účet 34201 – daň preddávkovo
- účet 34202 – daň dohody
- účet 472 – sociálny fond
- voči štátnemu rozpočtu – nemáme záväzky
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451,49 €
380,00 €
1 127,91 €
645,02 €
194,98 €
99,37 €
130,49 €

367 469

9. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce za rok 2011 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 29.06.2012 v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov a zmien a uzatvára ho výrokom:
súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu Obce Bádice za rok 2011.

Darina Čelináková v. r.
starostka obce

Vypracovala: Žofia Kunová

Záverečný účtu za rok 2011 vyvesený na úradnej tabuli obce od 06.07.2012 do 21.07.2012
Záverečný účtu za rok 2011 zverejnený na internetovej stránke obce od 06.07.2012 do
21.07.2012

Darina Čelináková v. r.
starostka obce
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