Z[VEREČNÝ ÚČET OBCE SKAČANY
ZA ROK 2009
Úvodom
Podľa § 16 z{kona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidl{ch územnej samospr{vy je
obec povinn{ spracovať údaje o rozpočtovom hospod{rení do z{verečného účtu obce.
Z{verečný účet obce obsahuje najmä:
I. údaje o plnení rozpočtu
II. bilanciu aktív a pasív
III. prehľad o stave a vývoji dlhu
IV. údaje o hospod{rení príspevkových organiz{cií v ich pôsobnosti
V. prehľad o poskytnutých z{ruk{ch podľa jednotlivých príjemcov
VI. údaje o n{kladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
VII.hodnotenie plnenia programov obce.
O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní z{verečného účtu obce. Pred schv{lením sa n{vrh
z{verečného účtu obce predklad{ na verejnú diskusiu.
Prerokovanie z{verečného účtu obce sa uzatv{ra jedným z týchto výrokov:
- celoročné hospod{renie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospod{renie sa schvaľuje s výhradami.
Ak sa z{verečný účet schv{li s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať
opatrenia na n{pravu nedostatkov.
N{vrh z{verečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
Finančné hospod{renie obce Skačany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol
dňa 29.01.2009 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 646 900,- €.
Zmeny v rozpočte boli schv{lené 4-kr{t – v júni, v novembri, v decembri 2x.
Poslednou zmenou sa upravil rozpočet na 631 567,- €.

schv{lený

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapit{lový a na finančné oper{cie. Rozpočet bol
zostavený ako programový.
Účtovníctvo je vedené pomocou programového vybavenia IBEU od firmy IVES z Košíc.
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I. Údaje o plnení rozpočtu
PRÍJMY
BEŽNÝ ROZPOČET
Schv{lený rozpočet
Skutočné čerpanie
Plnenie v %

532 668,- €
539 398,- €
101%

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku (plnenie: 101%)
Z predpokladanej výšky 217 877,- € z výnosu z dane z príjmov bolo pouk{zaných na účet
obce 220 878,- €.
Príjmy za daň z nehnuteľností boli vyinkasované vo výške 39 361,- €, oproti
narozpočtovaným 39 342,- €, z toho daň z pozemkov – 27 754,- €, daň zo stavieb –
11 341,- €, daň z bytov – 266,- €.
Daňové príjmy – dane za špecifické služby (plnenie: 92%)
Príjem za daň za psa predstavoval 864,- €.
Príjem za daň za užívanie verejného priestranstva predstavoval 728,- €, čo predstavuje
104 %-né plnenie.
Príjem za odvoz a uloženie komun{lneho odpadu predstavoval 18 622,- €. Aj v tomto roku
obec dopl{cala za odvoz odpadu. Ročný poplatok predstavuje 15,- € /fyzick{ osoba a
20,- €/pr{vnick{ osoba. Podľa VZN o miestnom poplatku za komun{lne odpady a drobné
stavebné odpady sa poskytuje úľava (dlhodobo pracujúci v zahraničí, študenti
na intern{toch, priv{toch...).
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (plnenie: 92%)
Ide o príjem z prenajatých pozemkov – 209,- €, príjem z pren{jmu, s{ly, zasadačky KD,
príjem z pren{jmu bytov (školsk{ bytovka) – 4 373,- €. Ďalej sú v položke 212 príjmy
zo zapožičania kontajnerov, invent{ru a obrusov – 181,- €.
Nedaňové príjmy – administratívne poplatky (plnenie: 32%)
Príjmy za administratívne poplatky boli vyinkasované vo výške 806,- €, v tom sú zahrnuté
spr{vne poplatky, poplatky za osvedčovanie podpisov, listín, poplatky za vydanie
kolaudačného, stavebného povolenia, za vyhotovenie sob{šneho, rodného listu,
za vydanie ryb{rskeho lístka (pozn. všetky spr{vne poplatky sa pri prechode na euro
zaokrúhlili smerom nadol, napr. za osvedčenie podpisu predtým 30,- Sk, teraz 0,50 €) a
pod.
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Pokuty, pen{le a iné sankcie (plnenie: 26%)
Blokové pokuty boli vyinkasované vo výške 26,- €. Ide o priestupky občanov Skačian,
ktoré rieši Obvodný úrad v Prievidzi.
Poplatky z n{hodného predaja (plnenie: 102%) predstavujú:
- platby za rel{cie v miestnom rozhlase (479,- €),
- platby za opatrovateľskú službu (163,- €),
- platby za služby domu smútku (219,- €),
- za kopírovanie + faxovanie (15,- €),
- refund{cia odmeny skladníka (76,- €),
- príjem za predaj Skačianskych novín (410,- €),
- príjem za stravovanie (1 281,- €).
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov (plnenie: 92%)
Úroky z účtu predstavujú príjem vo výške 366,- € (z toho úroky z termínovaného vkladu
311,- €).
Iné nedaňové príjmy (plnenie: 2 837%)
ROEP – katastr{lny úrad d{val do poriadku pozemky v obci a občania, ktorých sa to
týkalo za to platili, n{sledne katastr{lny úrad pouk{zal obci 50% z týchto príjmov.
Príjem od občanov za vydanie zn{mky pre psa – 26,- €.
Príjem z výťažkov dosiahnutých z prev{dzkovania hazardných hier (od 10/2009) 3 092,- €.
Tuzemské bežné granty a transfery (plnenie: 102%)
Transfery na prenesené kompetencie v oblasti školstva: 185 380,- €.
Transfery na predškol{kov: 1 288,- €.
Transfery – nenormatívne prostriedky (vzdel{vacie poukazy, dopravné): 4 485,- €.
Dot{cie pre deti v hmotnej núdzi (dot{cie na stravu, školské potreby) boli pouk{zané
Úradom pr{ce, soci{lnych vecí a rodiny vo výške 1 819,- €.
Transfer na matriku bol pouk{zaný vo výške 2 790,- €.
Transfer na životné prostredie bol pouk{zaný vo výške 186,- €.
Transfer na úsek stavebného poriadku bol pouk{zaný vo výške 1 112,- €.
Transfer na úsek evidencie a hl{senia pobytu obyvateľstva bol pouk{zaný vo výške 422,-€.
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Účelovo určen{ dot{cia z Ministerstva kultúry (Stĺp Najsv. Trojice) bola pouk{zan{
vo výške 13 200,- € a účelovo určen{ dot{cia z Ministerstva kultúry (Kostol sv. Juraja) bola
pouk{zan{ vo výške 3 100,- €.
Transfery na voľby:
- voľba prezidenta I. kolo: 600,- €
- voľba prezidenta II. kolo: 520,- €
- voľby do Európskeho parlamentu: 750,- €
- voľby do samospr{vnych krajov I. kolo: 538,- €
- voľby do samospr{vnych krajov II. kolo: 458,- €.
Dot{cia z Ministerstva financií SR, ktor{ bola pouk{zan{ v roku 2009 ako výpadok
podielových daní v dôsledku finančnej krízy vo výške 18 280,- €, bola presunut{ do roku
2010, kedy bude aj použit{ aj zúčtovan{.
Dot{cia z Úradu pr{ce, soci{lnych vecí a rodiny v r{mci projektu „Zvyšovanie motiv{cie
k pr{ci dlhodobo nezamestnaných občanov“ bola pouk{zan{ síce v roku 2009 vo výške
4 956,- €, ale skutočne sa použije až v roku 2010 (obec zamestnala v r{mci projektu
2 zamestnancov na dobu 6 mesiacov – od 12/2009 do 05/2010).
Dot{cia z Úradu pr{ce, soci{lnych vecí a rodiny v r{mci N{rodného projektu NPI-2
Podpora zamestnanosti uch{dzačov o zamestnanie bola pouk{zan{ vo výške 1 594,- €
(projekt trv{ od 10/2008 do 01/2010).
Transfer na aktivačnú činnosť bol pouk{zaný Úradom pr{ce, soc. vecí a rodiny vo výške
3 337,- €. Aktivačn{ činnosť bola vykon{van{ v mesiacoch apríl až september 2009.
Finančné zúčtovanie dot{cií na prenesený výkon št{tnej spr{vy:
Poskytnut{
Použit{
Prenesený výkon
Poskytovateľ dot{cie
dot{cia v €
dot{cia v €
ŠS
Krajský školský úrad
191 153,191 153,školstvo
Trenčín
Krajský stavebný úrad
stavebný
1 112,1 112,Trenčín
poriadok
Ministerstvo vnútra SR

2 790,-

2 790,-

matrika

Ministerstvo vnútra SR

422,-

422,-

evidencia
obyvateľov

Krajský úrad životného
prostredia Trenčín

186,-

186,-

životné prostredie

Vlastné príjmy Z{kladnej školy s materskou školou Skačany predstavovali 2 405,- €.
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KAPIT[LOVÝ ROZPOČET
Schv{lený rozpočet
Skutočné čerpanie
Plnenie v %

1 100,- €
0,- €
0%

VÝDAVKY
BEŽNÝ ROZPOČET
Schv{lený rozpočet
Skutočné čerpanie
Plnenie v %

260 104,- €
231 249,- €
89%

Výdavky verejnej spr{vy (plnenie: 95%)
Predstavujú výdavky na mzdové n{klady starostu a pracovníčok obecného úradu, celkové
čerpanie je vo výške 41 967,- €.
Výdavky na odvody sú čerpané vo výške 14 533,- € oproti rozpočtovaným 14 700,- €.
Výdavky na cestovné n{hrady boli rozpočtované vo výške 1 000,-, skutočne sa čerpalo
1 274,- €.
Výdavky na energie, vodu a komunik{cie + budova bývalej škôlky boli čerpané v súlade
s rozpočtom. Platby za el. energiu: 479,- €, platby za plyn: 1 810,- €, za vodu: 2,- €,
za telefóny, fax, internet, k{blovú TV, platby za STV a SRo: 2 174,- €, poštovné poplatky:
924,- €.
Čerpanie výdavkov na materi{l bolo vo výške 4 472,- € oproti rozpočtovaným 6 200,- €. Vo
výdavkoch sú zahrnuté najmä n{kup stola a poličky do kancel{rie, kancel{rskych potrieb,
vencov, tlačív, tonerov, kníh, časopisov, noviny a reprezentačné výdavky.
Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 205,- € - preprava na súťaž hasičov.
Výdavky na údržbu výpočtovej techniky boli oproti pl{novaným 2 000,- € čerpané
vo výške 1 141,- €. Výdavky na údržbu priestorov obecného úradu sa nečerpali.
Platby za pren{jom kurtov + budovy sýpky predstavovali 41,- €, za n{jom poštového
priečinka na pošte 44,- €.
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Výdavky na školenia boli rozpočtované vo výške 700,- €, skutočné čerpanie je
vo výške 283,- €.
Výdavky na n{kup kalend{rov do dom{cností predstavovali 532,- €.
V položke všeobecné služby sú účtované výdavky za inzerciu v novin{ch, zhotovenie
kľúčov, poplatok za web str{nku, kontrola hasiacich prístrojov. Celkovo sa čerpalo 875,- €.
V položke špeci{lne služby sú účtované výdavky za vyhotovenie, vyhotovenie n{jomných
zmlúv, vyhotovenie geometrického pl{nu (cintorín), výdavky za verejné obstar{vanie,
za vytýčenie telekomunikačných sietí. Celkovo sa čerpalo 1 623,- €.
V položke poplatky a odvody sú zahrnuté výdavky za použitie hudobných diel – SOZA
(rozhlas, Hasičský ples, Pochov{vanie basy, Stavanie m{ja, Country večer), poplatok
za doménu skacany.sk a n{kup zn{mok pre psov.
Výdavky na stravovanie sú čerpané vo výške 2 778,- € oproti rozpočtovaným 2 600,- €.
Oproti rozpočtovaným výdavkom na poistné budov 2 000,- € sa skutočne čerpalo 1 729,- €.
Prídel do soci{lneho fondu bol vo výške 306,- €.
V roku 2009 bol vyrovnaný starý z{väzok z minulých rokov (cestovné p. Šuhajda)
v celkovej výške 3 718,- €.
Spotreba kolkových zn{mok predstavovala 428,- €.
Položka výdavky na odmeny poslancov bola rozpočtovan{ vo výške 2 500,- €, plnenie je
vo výške 2 571,- €.
Dot{cia na prenesený výkon št{tnej spr{vy na úseku stavebného poriadku bola
poskytnut{ aj čerpan{ vo výške 1 112,- € (faktur{cia Spoločného obecného úradu
v Partiz{nskom).
V roku 2009 bola zamestnankyňa OcÚ na PN – 99,- €.
Voľby v roku 2009 (plnenie: 100%)
V roku 2009 sa konali voľby prezidenta – I. a II. kolo – celkové výdavky boli vo výške
1 120 ,- €, voľby do samospr{vnych krajov – I. a II. kolo – celkové výdavky boli vo výške
996,- € a voľby do európskeho parlamentu – celkové výdavky boli vo výške 750,- €. Všetky
výdavky súvisiace s voľbami boli preplatené z Obvodného úradu Prievidza.
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Finančn{ a rozpočtov{ oblasť (plnenie: 92%)
Mzdy hlavného kontrolóra boli rozpočtované vo výške 2 700,- €, plnenie bolo
vo výške 2 660,- €.
Odvody boli rozpočtované vo výške 1 000,- €, plnenie bolo vo výške 925,- €.
Výdavky na cestovné n{hrady hlavného kontrolóra boli čerpané vo výške 163,- €.
Položka služby bola rozpočtovan{ vo výške 2 200,- €, pričom čerpanie bolo vo výške
1 876,- €, v tom: školenia a semin{re, audítorské služby, poplatky banke.
Matrika (plnenie: 100%)
Dot{cia na prenesený výkon št{tnej spr{vy v oblasti matriky bola poskytnut{ vo výške
2 790,- € a v celej výške bola aj vyčerpan{.
Civiln{ ochrana (plnenie: 100%)
Výdavky predstavujú odmenu skladníka CO (polročne 38,17 €), ktoré n{m refunduje
Obvodný úrad Prievidza.
Ochrana pred požiarmi (plnenie: 54%)
Výdavky spojené s chodom budovy požiarnej zbrojnice boli rozpočtované vo výške
3 700,- €, čerpanie predstavuje 3 119,- €, v tom preplatok za el. energiu: 233,- €, platby za
plyn: 3 352,- €.
Položka materi{l bola rozpočtovan{ vo výške 2 200,- €, čerpalo sa 1 539,- €, v tom: n{kup
savíc, prúdnic, hadíc. Ďalej sa vybavil „Klub umenia“ v budove požiarnej zbrojnice.
Položka dopravné bola rozpočtovan{ vo výške 700 ,- €, vyčerpalo sa 643,- €, v tom:
pohonné hmoty do CAS 32 + povinné z{konné poistenie CAS 32.
Výdavky spojené s údržbou boli rozpočtované vo výške 5 400- €, čerpalo sa 1 255,- €
(n{kup PVC do „Klubu umenia“, údržba DHZ, chodník do Poľovníckej miestnosti).
Všeobecn{ ekonomick{ a obchodn{ oblasť (plnenie: 92%)
Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové n{klady (7 334,- €) + prislúchajúce odvody
na technickom úseku (2 561,- €), platby za el. energiu v sýpke (482,- €), n{kup materi{lu
(2 220,- €), pracovných odevov a pracovných pomôcok – n{radie, montérky, plotostrih
(395,- €), občerstvenia, pohonných hmôt do kosačiek a malotraktora, výdavky na opravy
kosačiek, turistické značenie chodníkov, výdavky na dohody o vykonaní pr{ce + úrazové
poistenie z dohôd.
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Aktivačn{ činnosť (plnenie: 96%)
Výdavky na aktivačnú činnosť predstavujú mzdové n{klady (1 890,- €) + odvody
koordin{torky (725,- €), n{kup tovarov, n{radia, prac. pomôcok, pohonných hmôt,
občerstvenia (1 682,- €). Časť n{kladov preplatil Úrad pr{ce, soci{lnych vecí a rodiny
(3 337,- €).
Cestn{ doprava (plnenie: 70%)
Výdavky na cestnú dopravu zahŕňajú výdavky na dopravné značky vo výške 104,- €,
posyp a odhŕňanie snehu v zimnom období a opravu výtlkov v obci vo výške 9 641,- €
a pasport dopravného značenie vo výške 631,- €.
Nakladanie s odpadmi (plnenie: 105%)
Výdavky na materi{l boli pl{nované vo výške 700,- €, skutočne sa čerpalo 622,- € – n{kup
smetných n{dob a plastových vriec.
Výdavky na odvoz odpadu boli rozpočtované vo výške 23 900,- €, vyčerpalo sa 25 076,- €
(odvoz komun{lneho odpadu, separovaného zberu, nebezpečného odpadu, vývoz
kontajnerov).
Úprava a oprava bytových a nebytových priestorov (plnenie: 73%)
Výdavky na údržbu bytového domu č. 538 boli pl{nované vo výške 1 500,- €, skutočne sa
čerpalo 1 095,- € (rekonštrukcia kúpeľne, pretl{čanie kanaliz{cie).
Výdavky na údržbu športového are{lu TJ FK sa čerpali vo výške 1 552,- € oproti
rozpočtovaným 2 300,- € (previnutie motora, z{klad pod lapač lôpt, osvetlenie kabín).
Na údržbu bývalého kina a pošty sa použili výdavky vo výške 137,- €.
Verejné osvetlenie (plnenie: 95%)
Výdavky na el. energiu boli rozpočtované vo výške 11 400,- €, skutočné čerpanie bolo
10 739,- €.
Dokúpili sa žiarovky v celkovej výške 61,- €.
Výdavky spojené s údržbou verejného osvetlenia predstavujú 823,- €.
Mzdové n{klady vynaložené na odmenu – 379,- €.
Opatrovateľsk{ služba (plnenie: 47%)
Celkové n{klady na opatrovateľskú službu predstavovali 2 153,- € (mzdy + odvody).
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TJ – šport (plnenie: 71%)
Platby za el. energiu v kabínach TJ predstavujú 952,- €, za plyn 1 655,- €, za vodu 238,- €.
Položka všeobecný materi{l zostala nevyčerpan{.
Kultúrne služby (plnenie: 88%)
Platby za el. energiu: 2 227,- €, za plyn: 4 856,- €, za vodu: 90,- €.
Výdavky na všeobecný materi{l predstavujú 4 658,- € (v tom najmä: dokúpenie stoličiek,
n{kup obrusov, n{kup stolov, invent{ru, čistiacich a hygienických prostriedkov).
V položke údržba strojov je zaúčtovan{ oprava kotla.
Položka údržba budov zahŕňa výmenu žľabov na budove KD, maľovanie javiska.
Celkové výdavky na tlač Skačianskych novín predstavovali 627,- €, na pranie pr{dla +
revízie 1 066,- € a na odmeny za prenajímanie priestorov a riadov 215,- €.
Knižnica (plnenie: 95%)
Všetky výdavky na chod knižnice boli čerpané v súlade s rozpočtom.
Ostatné kultúrne služby – ZPOZ (plnenie: 101%)
V roku 2009 sa zakúpilo harmónium vo výške 990,- €.
Medzi najvýznamnejšie podujatia v r{mci športových a kultúrnych podujatí patrili:
- Novoročný prípitok (372,- €)
- Požehnanie kultúrnych pamiatok (803,- €)
- Stavanie m{ja (731,- €)
- Divadelné predstavenie (90,- €)
- Country večer (82,- €)
- ZPOZ – Uvítanie detí, jubilanti, uvítanie prv{kov, rozlúčka s MŠ.....
- iné
Položka odmeny zahŕňa vyplatené odmeny za pamätnú knihu, ZPOZ, grafickú úpravu
Skačianskych novín, ozvučovanie obecných akcií a pohrebov. Celkovo 1 311,- €.
Príspevky predstavujú členský príspevok ZHK, členský príspevok do Reg. združenia
miest a obcí Stredné Ponitrie, členský príspevok Človek človeku, členský príspevok RVC
Nitra, členský príspevok MAS...celkovo 994,- €.
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V zmysle VZN o poskytovaní dot{cií z rozpočtu obce Skačany boli poskytnuté dot{cie
v roku 2009 nasledovne:
- OZ Šanca a n{dej 300,- €
- Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skačany 1 660,- €
- Telovýchovn{ jednota FK Skačany 4 580,- €
- PS Urb{r 1 680,- €
- Únia nevidiacich a slabozrakých 35,- €
- Jednota dôchodcov Slovenska 670,- €
- ZO Slovenského zväzu z{hradk{rov 200,- €

N{boženské a iné spoločenské služby – DS (plnenie: 37%)
Platby za el. energiu v Dome smútku: 644,- €, za vodu: 61,- €.
Oproti rozpočtovaným 1 200,- € sa vyčerpalo na materi{l DS iba 6,- € (čistiace prostriedky).
V položke rutinn{ a štandardn{ údržba sú účtované výdavky na opravu chladiaceho
zariadenia (48,- €) a zasklievanie okien na budove DS (33,- €).
Dohody o vykonaní pr{ce: 238,- €.
Ďalšie soci{lne služby (plnenie: 20%)
Výdavky predstavujú preplatenie potvrdenia o zdravotnom stave (10,- €), poplatok
za soci{lny posudok (10,- €).
Výdavky na obnovu Stĺpa najsv. Trojice: poskytnut{ dot{cia 13 200,- € + naše
spolufinancovanie 1 711,- €.
Výdavky na Kostol sv. Juraja: poskytnut{ dot{cia 3 100,- € + naše spolufinancovanie
178,- €.

KAPIT[LOVÝ ROZPOČET
Schv{lený rozpočet
Skutočné čerpanie
Plnenie v %

85 669,- €
45 424,- €
53%

V roku 2009 sa vykonalo osvetlenie cintorína – 13 326,- € a vodovod – 1 876,- €.
Začalo sa s oplocovaním cintorína, ktoré bude dokončené v roku 2010, čerpané výdavky –
5 065,- €.
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Bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu budovy KD v celkovej výške 2 850,- €, projekt
na školu – 7 837,- €, projekt na n{mestie – 8 100,- €.
Postupne sa spracov{va územný pl{n obce, výdavky v roku 2009 na spracovanie územnej
dokument{cie predstavovali 5 596,- €.
Vyhotovenie geometrického pl{nu na pozemok pod bytovkami + poplatok za plynové
prípojky pre dve bytovky tvorili čiastku 774,- €.
V položke Rekonštrukcia a moderniz{cia obce sa výdavky nečerpali.

ŠKOLSTVO
Výdavky obce na origin{lne kompetencie (školsk{ jed{leň, školský klub detí a matersk{
škola) predstavovali 90 256,- €, z toho na bežné výdavky 87 900,- € a na kapit{lové
výdavky 2 356,- €. Nenormatívne prostriedky (vzdel{vacie poukazy, dopravné) boli
poskytnuté v celkovej výške 4 417,54 € (z toho 47,14 € - vr{ten{ doprava z r. 2008), dot{cie
pre deti v hmotnej núdzi (dot{cia na stravu HN, školské potreby) boli poskytnuté vo
výške 1 875,18 €, dot{cia na predškol{kov vo výške 1 288,- €, prepl{canie cestovného
žiakom mimo školský obvod vo výške 232,20 € (za mesiace 09, 10, 11/2010), dot{cia na
prenesené kompetencie vo výške 185 380,- €. Škole boli vr{tené vlastné príjmy –
origin{lne kompetencie vo výške 752,36 €, prenesené kompetencie 1 642,97 €

II. Bilancia aktív a pasív
K 31.12.2009 obec Skačany vykazuje aktíva a pasíva vo výške 991 078,- €.
Aktíva
Dlhodobý nehmotný majetok

1 507

Dlhodobý hmotný majetok

502 464

Dlhodobý finančný majetok

240 689

Z{soby

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

122 728

Dlhodobé pohľad{vky

0

Kr{tkodobé pohľad{vky

14 241

Finančný majetok

107 683

Poskytnuté finančné výpomoci

0

Časové rozlíšenie

1 766

SPOLU

991 078
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Pasíva
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy

0

Výsledok hospod{renia

933 415

Rezervy

5 874

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé z{väzky

484

Kr{tkodobé z{väzky

28 069

Bankové úvery a výpomoci

0

Časové rozlíšenie

23 236

Vzťahy k účtom klientov št. pokl.

0

SPOLU
N{klady:
Výnosy:

991 078
361 561,- €
319 247,- €

Účtovný výsledok hospod{renia za účtovné obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009
na z{klade Súvahy k 31.12.2009 a Výkazu ziskov a str{t k 31.12.2009 vykazuje stratu
vo výške 42 314,- €.

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
K 31.12.2009 obec Skačany nem{ prijaté žiadne úvery a n{vratné finančné výpomoci.

IV. Údaje o hospod{rení príspevkových organiz{cií v ich
pôsobnosti
Obec Skačany nem{ vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organiz{ciu.

V.

Prehľad o poskytnutých z{ruk{ch

Obec Skačany neposkytla v roku 2009 žiadne z{ruky.

VI. Údaje o n{kladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Skačany nevykon{va podnikateľskú činnosť, a preto nevykazuje žiadne n{klady
a výnosy z podnikateľskej činnosti.
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VII. Hodnotenie plnenia programov obce
1. program: Efektívna činnosť samospr{vy
Zámer programu:
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prev{dzku obecného úradu.
Cieľ programu:
Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a štatut{rovi primerané pracovné podmienky,
prostredie a materi{lno technické zabezpečenie pre výkon samospr{vy a z{roveň
zabezpečiť racion{lne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom
obecného úradu.
Hodnotenie programu:
Všetky výdavky súvisiace s programom č. 1 boli čerpané v súlade s rozpočtom.
Zamestnancom a štatut{rovi boli vytvorené primerané pracovné podmienky, prostredie
a materi{lno technické zabezpečenie.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 96 607,- € (schv{lené výdavky: 100 671,- €)
2. program: Bezpečnosť, pr{vo a poriadok
Zámer programu:
Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci.
Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou.
Hodnotenie programu:
V roku 2009 obec zabezpečovala údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia,
krízovú ochranu a DHZ pomocou previerok znížil riziko vzniku požiarov.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 18 625,- € (schv{lené výdavky: 24 977,- €)
3. program: Cestn{ doprava
Zámer programu:
Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunik{cie v obci.
Cieľ programu:
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunik{cií opravou výtlkov .
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej prem{vky vybudovaním nového chodníka.
Hodnotenie programu:
V roku 2009 sa použilo celkovo 9 641,- € na opravu výtlkov a údržbu cestných
komunik{cií. Od výstavby nového chodníka sa upustilo.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 10 376,- € (schv{lené výdavky: 14 931,- €)
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4. Odpadové hospod{rstvo
Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvid{cie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného
prostredia.
Ciele programu:
Znížiť celkové výdavky za odvoz a likvid{ciu odpadu v obci pod úroveň 23 900,- € v roku
2009.
Naďalej podporovať separovaný zber.
Hodnotenie programu:
Celkové výdavky za odvoz a likvid{ciu odpadu v obci v roku 2009 predstavovali 25 076,€, cieľ programu sa nepodarilo splniť, výdavky sa prekročili o 1 176,- €.
V roku 2009 sa naďalej podporoval separovaný zber v obci.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 25 698,- € (schv{lené výdavky: 24 600,- €)
5. program: Kultúra, šport
Zámer programu:
Kultúrne prostredie a športové vyžitie pre obyvateľov obce.
Ciele programu:
Zabezpečiť prev{dzkovanie a údržbu kultúrnych, osvetových a športových zariadení,
kontrolu efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.
Napom{hať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii, tradíci{m a kultúre.
Zabezpečiť ž{nrovú pestrosť a kvalitne vyv{ženú ponuku kultúrnych aktivít (minim{lne
7 podujatí).
Hodnotenie programu:
Všetky tri ciele 5. programu boli splnené.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 52 623,- € (schv{lené výdavky: 60 800,- €)
6. program: Služby občanom
Zámer programu:
Kvalitný a plnohodnotný život občanov.
Cieľ programu:
Zabezpečiť pomoc pri vykon{vaní bežných životných úkonov a kontakt s lek{rom pre
seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.
Hodnotenie programu:
V roku 2009 obec zamestn{vala 2 opatrovateľov na zabezpečenie pomoci pri vykon{vaní
bežných životných úkonov a kontakt s lek{rom pre seniorov – cieľ bol splnený.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 2 947,- € (schv{lené výdavky: 4 700,- €)
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7. program: Prostredie pre život
Zámer programu:
Upravené a čisté prostredie pre život, pr{cu a oddych obyvateľov i n{vštevníkov obce
Cieľ programu:
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň – pravidelné kosenie parkov a verejných
priestranstiev.
Hodnotenie programu:
V roku 2009 obec dbala na pravidelné kosenie parkov a verejných priestranstiev.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 36 103,- € (schv{lené výdavky: 71 505,- €)
8. program: Školstvo
Zámer programu:
Efektívne fungovanie Z{kladnej školy s materskou školou v Skačanoch.
Cieľ programu:
Zabezpečenie osobných n{kladov, prev{dzky a materi{lno-technických podmienok
výchovy a vzdel{vania.
Hodnotenie programu:
Obec v roku 2009 zabezpečila osobné n{klady, prev{dzku a materi{lno-technických
podmienok výchovy a vzdel{vania – cieľ bol splnený.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 293 691,- € (schv{lené výdavky: 293 631,- €)
9. program: Rekonštrukcia budovy KD
Zámer programu:
Zhodnotenie budovy KD.
Cieľ programu:
Vypracovať projekt na celkovú rekonštrukciu budovy KD.
Hodnotenie programu:
Bol vypracovaný projekt na celkovú rekonštrukciu budovy KD – cieľ bol splnený.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 4 560,- € (schv{lené výdavky: 5 350,- €)
10. program: Cintorínske služby
Zámer programu:
Bezpečnosť, kultúrnosť cintorína a domu smútku.
Cieľ programu:
Vybudovanie oplotenia a osvetlenia cintorína, zavedenie vody v r{mci celého are{lu
cintorína.
Hodnotenie programu:
V roku 2009 sa vybudovalo osvetlenie, zaviedla sa voda v r{mci celého are{lu, začalo sa
s oplocovaním cintorína – cieľ bol čiastočne splnený.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 21 297,- € (schv{lené výdavky: 30 402,- €)
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VIII. Výsledok hospod{renia
Prebytok alebo schodok rozpočtu sa zisťuje mimo účtovníctva na z{klade skutočne
realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa
rozpočtovej klasifik{cie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu
v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov
z príslušného účtu obce alebo rozpočtovej organiz{cie. Do plnenia rozpočtu obce sa
zahrnú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné oper{cie, ktoré sa
uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.
Skutočne realizované príjmy:
539 340,17 €
Skutočne realizované výdavky:
562 528,40 €
Rozpočtový výsledok hospod{renia: - 23 188,23 €
V zmysle § 16 ods. 6 z{kona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidl{ch územnej
samospr{vy sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predch{dzajúcom
rozpočtovom roku zo št{tneho rozpočtu z prebytku rozpočtu obce vylučujú. Tento príjem
sa nezahŕňa do hospod{rskeho výsledku, nakoľko by skresľoval skutočný hospod{rsky
výsledok.
Takže sa odpočítajú:
- nevyčerpan{ dot{cia na dopravné žiakov 114,74 €
- depozit školy 21 376,71 €
- dot{cia na znevýhodnených uch{dzačov 4 956,- €
- dot{cia z MF SR 18 280,- €
Celkový hospod{rsky výsledok po úprave predstavuje stratu – 67 915,68 €

REZERVNÝ FOND:

stav k 31.12.2009: 421 986,81 Sk (14 007,40 €)

CESTNÝ FOND:

stav k 31.12.2009: 12 288,92 Sk (407,92 €)
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Stav peňazí v pokladni a na účtoch bežného hospod{renia:
Položka

Účet

€

Pokladňa

211

154,85

Peniaze na ceste

261

0,00

Bežný účet

221

107 011,26

Dotačný účet

221

135,54

Ceniny

213

5,40

Účet soci{lneho fondu

221

376,48

Vypracovala: Ing. Jana Kasalov{

Predklad{: Ing. Ladislav Struh{r, v.r.
starosta obce
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