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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 vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2011 uznesením č. 3/4 – 12/2011.

Rozpočet bol upravený 2-krát, pričom každá úprava bola schválená uznesením zastupiteľstva
 -  prvá zmena   schválená dňa 8.6.2012 uznesením č. 8/2 – 6/2012
 - druhá zmena  schválená dňa 7.10.2012 uznesením č. 4/4 – 12/2012


Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

 

Rozpočet 
Rozpočet 
po zmenách 
Príjmy celkom
578 278
543 999
z toho :


Bežné príjmy
390 262
414 509
Kapitálové príjmy
185 886
112 969
Finančné príjmy
0
9 587
Príjmy RO s právnou subjektivitou
2 130
6934
Výdavky celkom
445 392
422 674
z toho :


Bežné výdavky
120 262
145 744
Kapitálové výdavky
53 000
0
Finančné výdavky
0
0
Výdavky RO s právnou subjektivitou
272 130
276 930
Rozpočet obce
132 886
121 325





2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých € 

Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
543 999
544 878
100,16

2.1  Bežné príjmy - daňové príjmy 
 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
135 278
135 274
99,99

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 112 189 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 112 188 €, čo predstavuje plnenie na 
100  %. 

b) Daň z nehnuteľností (121)
Z rozpočtovaných 18 979 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 18 977 €, čo je 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 809 €, dane zo stavieb boli v sume 14 168  €. 

c) Dane za špecifické služby (133) 
Daň za psa  144 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 65 €
Daň za ubytovanie 350 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 550 €  
Obec eviduje pohľadávky za daň za nehnuteľnosť a špecifické služby v sume 937 €

2.2  Bežné príjmy - nedaňové príjmy (200) 
 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
11 386
11 382
99,96

a) Príjmy  z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 7 139 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 7 136 € čo je 99,96 % plnenie.
- príjem z prenájmu OcÚ 426 €
- príjem z prenájmu KD 375 €
- príjem z prenájmu Kopytova 3113 €
- príjem z prenájmu bytovky 3 205  €
- príjem z úhrad za využívanie prírodných liečiv 17 €

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)
Administratívne poplatky rozpočtované 543 €, skutočný príjem 543 € čo je 100 %
- správne poplatky (221) 503 €
- pokuty (222) 40 €



c) Poplatky za predaj tovarov a služieb (223)
Z rozpočtovaných 3 552 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 3 551 € čo je 99,97 %.
- príjem za separovaný zber, popolnice 3 392 €
- iné príjmy (vyhlásenie MR,  odpredaj pohľadníc, cintorínsky popl., kosenie) 159 €

d) Ostatné príjmy
 Z rozpočtovaných  152 € bol skutočný príjem 152 € čo je 100 %.
- Úroky (242) 25 €
- Vrátky (292) 127 €

2.3  Bežné príjmy - ostatné príjmy (300)
 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
267 845
267 843
99,99

Obec prijala nasledovné granty a transfery (312)

P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Krajský školský úrad v Prešove
229 899
Osobné a prevádzkové náklady pre ZŠ
2.
ÚPSVaR Prešov
15 575 – 85 %  2 749– 15%
Poskytovanie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j
3.
Obvodný úrad Prešov
173
REGOB – prenesený výkon
4.
Recyklačný fond
181
Recyklačný fond
5.
ÚPSVaR Prešov
4 887
Stravné pre deti v HN
6.
ÚPSVaR Prešov
1 162
Školské potreby pre deti v HN
7.
Krajský školský úrad v Prešove
5 206
Dopravné
8.
Krajský školský úrad v Prešove
3 427
Vzdelávacia poukazy
9.
Krajský školský úrad v Prešove
211
Výchova a vzdelávanie predškolákov
10.
Krajský školský úrad v Prešove
3 400
Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
11.
Obvodný úrad Prešov
973
Voľby
					
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.








2.4  Kapitálové príjmy
 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
112 969
112 968
100

a) Príjem z predaja pozemkov (233)
Z rozpočtovaných  134 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 134 €, čo predstavuje 
100 % plnenie.
b) Granty a transfery (322)
Z rozpočtovaných 112 835 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 112 834 €, čo predstavuje 100 % plnenie. Uvedený transfer bol poskytnutý z  Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na rekonštrukčné práce KD. Transfer pozostával z  prostriedkov EU v čiastke 90 267 € a z prostriedkov  ŠR v čiastke 22 567 €. 

2.5  Príjmové finančné operácie
 
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
9 587
9 586
100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2 – 6/2012 zo dňa 8.6.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 623 € na vykrytie schodku rozpočtu za rok 2011. 
V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 963  € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.    

2.6  Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
6934
7825
112,85

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
ZŠ s MŠ Lipovce –  príjmy  7825 €                               	      


Kapitálové príjmy 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
0
0
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
ZŠ s MŠ Lipovce –  príjmy  0  €                      	    





3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých € 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
422674
542435
128,33

3.1 Bežné výdavky 
 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
145744
145573
99,88
v tom :                                                                                                                         
Funkčná klasifikácia 
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy 01116
70 373
70 241
99,81
Finančná a rozpočtová oblasť 0112
974
973
99,92
Všeobecné verejné služby  0160
1 010
1 003
99,32
Ochrana pred požiarmi 0320
4 983
4 981
99,96
Cestná doprava 0451
5 052
5 051
99,97
Cestovný ruch 0473
17
17
100,00
Nakladanie s odpadmi 0510
4 664
4 663
99,98
Nakladanie s odpad. vodami 0520
8 472
8 470
99,98
Znižovanie znečisťovania 0530
162
162
100,00
Ochrana prírody a krajiny 0540
22 767
22 764
99,99
Rozvoj obci 0620
1 466
1 461
99,69
Verejné osvetlenie 0640
6 714
6 714
100,00
Bývanie a občian. vybavenosť 0660
2 932
2 931
99,96
Rekreačné a športové služby 0810
1 298
1 297
99,95
Kultúrne služby 0820, 08202, 08203, 08205, 08209,0860
8 582
8 566
99,81
Záujmové vzdelávanie 0950            
729
729
100,00
Príspevky MŠ-strava  010404                                         
221
221
100,00
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi-stravovanie10701
5328
5329
99,98
Spolu
145744
145573
99,88

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (čerpanie 61)
Z rozpočtovaných 51 037 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 51 035 €, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov pracujúcich na § 50 j), pracovníkom pracujúcich na dohody o PČ, VP, odmena knihovníčke, odmena poslancom.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (čerpanie 62)
Z rozpočtovaných  18 623 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 18 607 €, čo je 99,91 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby (čerpanie 63)
Z rozpočtovaných 72 164 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 72 013 €, čo je 99,79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ ako sú cestovné náhrady, energie poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky, čistiaci a ostatný materiál, 

reprezentačné, dopravné, palivá, opravy a údržby budov a kancelárskych strojov, nájomné, služby.
d) Bežné transfery (čerpanie 64)
Z rozpočtovaných 2 639 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 2 637 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
    finančnými výpomocami (čerpanie 65)
Z rozpočtovaných  1 281 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 1 280 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

3.2 Kapitálové výdavky 
 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
0
0
0


3.3 Výdavkové finančné operácie 
 
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
0
112 834
0

v tom :
										
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
Kultúrny dom-rekonštrukcia-vrátka prostriedkov
0
112 834
0


 3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
 
Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
276 930
284 028
102,56

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :
Základná škola  s MŠ                                284 028  €
	

Kapitálové výdavky: 
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
0
0
0

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                  	 0     €
	
4.   Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku )   hospodárenia za rok 2012


Rozpočet po zmenách 2012
v celých €
Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €
Príjmy celkom
543 999
544 878
z toho :


Bežné príjmy
414 509
414 499
Kapitálové príjmy
112 969
112 968
Finančné príjmy
9 587
9 586
Príjmy RO
6 934
7 825
Výdavky celkom
422 674
532 325
z toho :


Bežné výdavky
145 744
145 573
Kapitálové výdavky
0
0
Finančné výdavky
0
112 834
Výdavky RO
276 930
284 028
Hospodárenie obce za rok  2012 
121 325
2 443

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 z.n.p. vznikol
prebytok rozpočtu v sume 105 691 €, ktorý bol použitý na krytie schodku finančných operácii.

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 na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)citovaného zákona, vylučujeme:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2012 v sume 231,50 €, a to na : dopravné rozpočtovej organizácii – ZŠ s MŠ Lipovce v sume 231,50 €, 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

Prebytok rozpočtu:…..2 211,50......€

Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok rozpočtu použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 211,50 €








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 samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
			          
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2012
5 235,21
Prírastky - z prebytku hospodárenia
0
               - ostatné prírastky
0
Úbytky   - použitie rezervného fondu :
0
               - krytie schodku hospodárenia z r. 2011
623,35
               - ostatné úbytky 
0
KZ k 31.12.2012
4 611,86


Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Sociálny fond
Suma v €
ZS k 1.1.2012
72,55
Prírastky - povinný prídel -        %                   
314,52
               - ostatné prírastky
0
Úbytky   - závodné stravovanie                    
0
              - regeneráciu PS, dopravu              
330,00
              - dopravné                          
0
              - ostatné úbytky                                               
0
KZ k 31.12.2012
57,07








6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých € 
A K T Í V A 
Názov  
ZS  k  1.1.2012
KZ  k  31.12.2012
Majetok spolu
1 612 615
1 594 290
Neobežný majetok spolu
1 579 227
1 568 784
z toho :


Dlhodobý nehmotný majetok
0
0
Dlhodobý hmotný majetok
1 481 682
1 471 230
Dlhodobý finančný majetok
97 545
97 545
Obežný majetok spolu
32 841  
24 599
z toho :


Zásoby
1 802
762
Zúčtovanie medzi subjektami VS
35
54
Dlhodobé pohľadávky
0
0
Krátkodobé pohľadávky 
4 453
2405
Finančné účty 
26 551
21378
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0
0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0
0
Časové rozlíšenie 
547
907

P A S Í V A
Názov
ZS  k  1.1.2012
KZ  k  31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu
1 612 615
1 594 290
Vlastné imanie 
635 923
635 920
z toho :


Oceňovacie rozdiely 
0
0
Fondy
0
0
Výsledok hospodárenia 
635 923
635 920
Záväzky
172 651
49 770
z toho :


Rezervy 
3 336
3 946
Zúčtovanie medzi subjektami VS
8 963
269
Dlhodobé záväzky
88
68
Krátkodobé záväzky
47 430
45 487
Bankové úvery a výpomoci
112  834
0
Časové rozlíšenie
804 041
908 600



7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
      - voči bankám...................................................................         	    0,00 €
      - voči dodávateľom …......................................................       2 677,17 €
      - voči zamestnancom........................................................       3 254,17 €
      - voči zdrav.a soc. poisťovniam …..................................       1 942,16 €
      - voči Daňovému úradu....................................................        	  419,00 €
      - voči GMT projekt, spol. s r.o. Bardejov- pôžička.........     37 195,00 €
      - voči štátnemu rozpočtu..................................................	      0,00 €
     
Obec neuzatvorila v roku 2012 zmluvu o úvere.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 

Obec  nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.


9.   Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť  

Obec nepodniká. 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

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.

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

·	prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  v € 
Rozdiel-vrátenie
ZŠ s MŠ Lipovce
31 775
31 775
0

·	prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €
Rozdiel - vrátenie
KŠÚ -Normatív
229 899
229 899
0
KŠÚ -vzdelávacie poukazy
3 427
3 427
0
KŠÚ -5. ročné deti
211
211
0
KŠÚ - dopravné
5 206
4 975
232
KŠÚ – soc. znevýhodnené prostredie
3 400
3 400
0
KŠÚ -projekt
4 075
4 075
0
ÚPSVaR-stravné HN
5 202
4 887
315
ÚPSVaR-škol. pomôcky HN
1 162
1 162
0

b)
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom:

Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

·	prostriedky zriaďovateľa 

Príspevková organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  v €
Rozdiel
Obecný futbalový oddiel Lipovce- bežné výdavky na činnosť klubu
1300
1297
3
MMS SPOPOD BUČA-bežné výdavky na činnosť folklórneho súboru
200
200
0
Občianské združenie SLSK, Podtatranská oblasť oddiel Rytierov zo Zámčiska,Lipovce- bežné výdavkyna nákup potrieb pre skautov
150
150
0
Ženská spevácka skupina Bučianka-bežné výdavky na činnosť folklórneho súboru
332
332
0

K 31.12.2012 boli poskytnuté dotácie vyúčtované.

c)
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ



- 1 -
Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
       - bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- 2 -
Suma  poskytnutých
finančných prostriedkov
v €

- 3 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €
- 4 -
Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -
Obú Prešov
REGOB – prenesený výkon
173
173
0
Recyklačný fond
Dotácia - recyklačný fond
181
181
0
ObÚ Prešov
Voľby
973
973

ÚPSVaR Prešov
Príspevok – protipovodňoví pracovníci
          15 575 – 85 % 
  2 749 – 15%
      15 575– 85 %  
2 749 – 15 %
0
Poľnohospodrka plat. agentúra
Rekonštrukcia KD
112 834
112 834
0
	
d)
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

e)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: 

Obec
Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €
Rozdiel










Obec
Suma prijatých
finančných prostriedkov v €
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €
Rozdiel












f)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC
Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €
Rozdiel










12.  Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 2 211,50 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 predpisov na: 
tvorbu rezervného fondu                         2 211,50 €

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2012.





Lipovce, 14.5.2013

Vypracovala: Bc. Viera Kazimírová                         



Predkladá: Mgr. Peter Miženko
                  starosta obce





Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: ..14.5.2013...........

Schválený na rokovaní OZ obce dňa: ....31.5.2013.......... uznesením č. ...4/2 – 5/2013............





