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1. Základná charakteristika obce
Obec Skačany je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri

výkone samosprávy je starostlivosť

o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov
Najmä
: vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom, zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet,
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, utvára účinný systém kontroly, zabezpečuje
výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácii, zabezpečuje
verejnoprospešné služby, chráni životné prostredie, plní úlohy na úseku ochrany
spotrebiteľa, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a programy
rozvoja, vykonáva vlastnú investičnú činnosť. Obec pri výkone samosprávy tiež
zabezpečuje verejný poriadok v obci, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, vedie
obecnú kroniku.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom
roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje
samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené
finančné

vzťahy

k právnickým

osobám

a fyzickým

osobám

podnikateľom

pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20
uvedeného zákona. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č.
MF/16786/2007-31 a č. MF/25189/2008-311.
1.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky

Obec Skačany

Sídlo účtovnej jednotky

Skačany č. 451, 958 53 Skačany

Právna forma

Právnická osoba – obec sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
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zriadení v z.n.p. a Ústavou SR
Dátum založenia/zriadenia

1991

Spôsob založenia/zriadenia

Zo zákona

IČO

00311057

DIČ

2020418895

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť

o všestranný

rozvoj

územia obce a o potreby jej obyvateľov
Iné všeobecné údaje

Informácie

o vedúcich

1272 obyvateľov

predstaviteľoch

a o organizačnej

štruktúre

účtovnej

jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

Ing. Ladislav Struhár – starosta obce
Skačany

Zástupca

štatutárneho

orgánu

/meno Ladislav Bánovský

a priezvisko/
Priemerný počet zamestnancov počas 9
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

1

Organizačné členenie účtovnej jednotky

Úsek vnútornej správy a organizačnoadministratívny – Ing. Marta Štrpková
Úsek finančný, školstvo, samostatný
odborný

pracovník

–

Ing. Jana

Fodorová
Úsek

personálnej

agendy

a daní,

samostatný odborný pracovník – Ing.
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Kvetoslava Kližanová
Základné orgány obce

Obecné zastupiteľstvo:
Ladislav Bánovský
Ing. Dušan Grznár
Ing. Marián Krajčo
Ing. Juraj Kližan
Marián Kližan
Ing. Daniela Mekýšová
Ing. Mária Kosnovská
Mgr. Iveta Kučerková
Viera Zuzulová
Starosta: Ing. Ladislav Struhár
Kontrolór obce: Viera Maďarová

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia

výstavby,

cestného

hospodárstva a životného prostredia
Komisia pre nezlučiteľnosť funkcie
verejných funkcionárov
Komisia kultúry
Komisia sociálnych vecí a bytová
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia ekonomiky
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia pre verejné obstarávanie
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1.2 Geografické a demografické údaje
Obec Skačany leží na výbežkoch Malej Fatry, v Hornonitrianskej kotline, na dolnom
toku rieky Nitrice. Nadmorská výška v strede obce je 207 m n.m.
Súčasná obec má charakter vidieckeho sídla s funkciou bývania a prvovýroby.
Územie je stredne urbanizované, obklopené poľnohospodárskou a lesnou
krajinou.
Obec Skačany v zmysle územného členenia Slovenska administratívno-správne patrí
do okresu Partizánske v Trenčianskom kraji. Má rozlohu 1538 ha. K 31.12.2008
mala obec 1267 obyvateľov, z toho
626 mužov a 641 žien.
V r. 2007 bolo v Skačanoch 361 obývaných domov. Pri poslednom sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v r. 2001 žilo v Skačanoch 99,61 % obyvateľstva
slovenskej národnosti, 0,08 % rómskej a 0,08 % maďarskej. 97,76 % obyvateľov sa
hlásilo
k
rímsko-katolíckemu
náboženstvu.
Cez obec prechádza cyklotrasa Bojnický cyklookruh, ktorý spája susedné obce
Hradište a Veľké Kršteňany. V okolí sa nachádzajú kúpele Malé Bielice, kúpalisko
Dúha v Partizánskom – 7 km od obce, kúpalisko v Chalmovej. V Brodzanoch sa
nachádza renesančný kaštieľ zo 17. storočia, v ktorom je inštalované Literárne
múzeum A.S.Puškina.
Obec Skačany prijala svoje vlastné symboly obce, ktoré boli schválené Obecným
zastupiteľstvom v Skačanoch uznesením č. 5/2001/III.c zo dňa 2.10.2001.
Symboly sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou na základe súhlasu
heraldickej komisie.

Obec Skačany má tieto symboly:
a) erb obce
b) vlajku obce
c) zástavu obce
d) pečať obce
e) insígnie - reťaz starostu s obecnou pečaťou

Rozvoj bývania sa v zásade nepriamo považuje za funkciu stavu a rozvoja
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hospodárskych aktivít obce a jej blízkeho okolia (pre podmienky obce Skačany
zohráva významnú úlohu najmä blízkosť miest Partizánske, Topoľčany a Prievidza),
pričom rozvoj bývania je v priamej závislosti od stavu a zmien kvantitatívnych
a kvalitatívnych stránok užívateľov bývania - obyvateľstva a miestnych podmienok.

Vývoj počtu obyvateľstva v obci Skačany
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Prameň: Obecný úrad

Počet obyv. obce
1.291
1.282
1.277
1.267
1.280
1.276
1.272

Poznámka: 2005-2011 údaje k 31.12.

Vývoj počtu narodených v období 2003-2011
Rok
Počet

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
narodených 6
10 10 6
11 16 8
12 8

v priebehu roka

Vývoj počtu zomretých v období 2003-2010
Rok
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Počet úmrtí v priebehu 16 16 18 19 14 13 11 19 11
roka

Pozitívnym prvkom je informácia, že obec začala v roku 2010 otvárať novú stavebnú
zónu v lokalite Cintorínska ul., kde sa dokončila výstavba 3 bytových domov po 6
bytov.

To vytvorilo predpoklad k zvýšeniu počtu obyvateľov najmä v kategórii

predproduktívneho a produktívneho veku.
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V obci je Základná škola s materskou školou Skačany pre 1. – 9. ročník, a materská
škola.
Školská jedáleň sa nachádza v budove Základnej školy a poskytuje stravu deťom ZŠ,
MŠ a cudzím stravníkom.
V obci je zastúpenie najmä drobných živnostníkov, ale aj väčších firiem, čo značne
vplýva na finančné možnosti obce.

1.3 História obce

V

modrom štíte medzi strieborným

skloneným lemešom a strieborným

vinohradníckym nožíkom zo zlatej pažite vyrastá zlatý klas na listnatom steble
prevýšený zlatým strapcom hrozna na zlatej, doľava prehnutej stopke s jedným
zlatým položeným listom. Znamenie je
neskorogotického

vložené do dolu

zaobleného tzv.

španielskeho

štítu.

alebo

V zmysle heraldickej konvencie je možné zlatú podľa potreby zamieňať žltou a
striebornú

bielou.

Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia
alebo rozhodnutia orgánov obce alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo
oprávnenia.
V

bežnom

Listový

korešpondenčnom

papier

s

styku

vyobrazeným

sa
erbom

zásadne

erb

používa

obce
výlučne

nepoužíva.
starosta.

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo

právnická

osoba,

ktorá

ho

použila

alebo

používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne
použitého erbu.

9

2. Rozpočet 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2010.
Zostavený bol podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
ako vyrovnaný.
2.1 Schválený a upravený rozpočet

Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Skačanoch
č. 7/2010, zo dňa 9.12.2010 vo výške 1 962 580 €.
V priebehu roka 2011 bol upravovaný rozpočtovými opatreniami 4 krát.
celkové
číslo Zo dňa

uznesenie OZ

príjmy v
€

1.

30.6.2011

2.

31.8.2011

3.

30.11.2011

4.

14.12.2011

Uznesenie č. 5/2011 zákona NR SR č. 583/2004
Zb.- § 14 ods. 2 písm. b)
Uznesenie č. 6/2011 podľa zákona NR SR č.
583/2004 Zb.- § 14 ods. 2 písm. b)
Uznesenie č. 9/2011 podľa zákona NR SR č.
583/2004 Zb.- § 14 ods. 2 písm. b)
Uznesenie č. 10/2011 podľa zákona NR SR č.
583/2004 Zb.- § 14 ods. 2 písm. b)

Príjmy celkom

1 236 741

Výdavky celkom

1 236 741

Hospodárenie obce - vyrovnaný rozpočet
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celkové
výdavky v €

1 854 142 1 854 142

1 857 215 1 857 215

1723 732 1 723 732

1 236 741 1 236 741

z toho skutočné
čerpanie
k 31.12.2011

Bežné príjmy

595 407

Bežné výdavky

502 443

Prebytok bežného rozpočtu

92 964

Kapitálové
príjmy

238 421

Kapitálové
výdavky

605 634

Schodok kapitálového rozpočtu

-367 213

Príjmové

finančné

operácie
Výdavkové

360 817
finančné

operácie
Hospodárenie

5 204
z finan.

operácií

-

prebytok

355 613
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Plnenie príjmov
1. Bežné príjmy – daňové príjmy
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 205 000,-eur z výnosu dane z príjmov,
ktorá sa navýšila na sumu 215 000,-eur, boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo
ŠR vo výške 225 135,-eur čo predstavuje plnenie na 104,71 % oproti schválenému
rozpočtu.
Porovnanie výšky podielových daní
v r. 2009 - 2011
Mesiac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2009 v €
30 105
20 518
18 007
29 136
11 290
10 057
16 091
17 653
15 250
16 201
16 593
15 629

2010 v €
24 211
19 679
9 384
20 660
5 789
2 504
15981
17811
16430
16598
17238
16936

2011 v €
25 980
22 348
18 129
23 083
8 606
7 243
19 739
20 389
19 420
20 172
20 534
19 492

SPOLU

216 530

183 221

225 135

b) Daň z nehnuteľností
Rozpočtované boli predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2011, pozemky, stavby
a byty. Skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 23 040,- eur bol za dane z pozemkov ,
12 557 ,- eur dane zo stavieb a 269,- eur za dane z bytov. Obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností celkom vo výške 351,53,-eur.
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c) Daň za psa
Rozpočet na daň za psa bol stanovený podľa skutočnosti roku 2010, skutočný príjem
bol 988 eur, rozpočet bol schválený po úpravách vo výške 1000 eur, obec eviduje
pohľadávky na dani za psov v sume 11,31 eur
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Príjem za daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2011 bola

5 458 eur

a vyberá sa od predávajúcich za trhové miesta a miesto za užívanie verejného
priestranstva. V tomto roku tu vznikol väčší príjem z dôvodu vystavenia
rozhodnutia za užívanie verejné priestranstva firme Develoup group pri výstavbe 3
bytových domov.
e)Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2011 v sume 22 000,-eur a skutočnosť
k 31.12.2011 bola 19 894 eur. K 31.12.2011 obec eviduje voči občanom nezaplatené
pohľadávky vo výške 1575,84 eur.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných príjmov vo výške 9 400 eur, skutočné čerpanie bolo 7 088 eur .
Uvedený príjem nebol v plnej výške naplnený z dôvodu čiastočného

prenájmu

hrobových miest na cintoríne v obci. Príjem nebol naplnený aj dôvodu nezaplateného
nájomného v tzv. školskej bytovke. Výška nezaplateného nájomného predstavuje 744
eur. Uvedený príjem predstavuje hlavne príjem z prenajatých pozemkov, bytov
a objektov – budova kultúrneho domu – prenájom sály na predajnú akciu, kar,
svadby a zasadačky.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 5 500,- eur bol
skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 5 900,-eur,
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov hlavne:
-

osvedčenie podpisu, osvedčenie listiny

-

stavebná správa – kolaudácia, stavebné povolenie, dodatočné stavebné
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povolenie, zmena stavby pred dokončením
-

vyhotovenie listín z matriky – rodný list, úmrtný list, sobášny list

-

rybárske lístky

-

výrub drevín

-

preplatenie nákladov hlavnej kontrolórky obce – ide o preplatenie nákladov
hlavnej kontrolórky obce. Obec má zmluvu o zriadení hlavného kontrolóra
spolu so 4 obcami: Hradište, Malé Uherce, Horná Ves a Pažiť. Obec počas roka
vyhotovuje faktúry za náklady vzniknuté na úseku kontrolnej činnosti okrem
miezd. Tieto prefakturuje uvedeným obciam podľa stavu obyvateľstva k 1.1.
aktuálneho roka.

-

najväčšou položkou je poplatok za výherné hracie automaty umiestnené
v Pohostinstve Ing. Kližan – 4 580,50€

Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb
Uvedené poplatky boli rozpočtované vo výške 4 500 eur, ich čerpanie bolo vo výške
3 180 eur.
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška
je stanovená vo VZN, alebo sú to aj náhodné, jednorázové príjmy. Tieto nedaňové
príjmy sa týkajú hlavne poplatkov za služby domu smútku, občianske obrady,
vyhlásenia v miestnom rozhlase, za opatrovateľskú činnosť, stravné, kopírovanie,
faxovanie, za predaj Skačianskych novín.
Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne predpokladať
napríklad, koľko občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu, koľko ľudí si
bude kopírovať resp. faxovať. V roku 2011 tiež nebol nikto na opatrovateľskej službe
v obci.
c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Uvedené poplatky boli rozpočtované vo výške 200 eur. Ich čerpanie bolo vo výške
4 898 eur. Poplatky zahŕňajú:
Poplatky za porušenie predpisov sa vťahujú hlavne za riešenie priestupkov na
Obvodnom úrade vo Prievidzi a ich výšku nevieme ovplyvniť, skutočnosť bola 5,eur. Ďalšou položkou sú zaplatené a strhnuté právne trovy vo výške 1 400€.
Z výťažku lotérií a hier v objeme 115 eur za hazardné hry, ktoré sú umiestnené
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v pohostinstve v obci.
Ďalšou položkou boli príjmy za známky pre psa vo výške 22 ,- eur,.
d) Úroky z tuzemských úverov, vkladov
Rozpočtovaný bol vo výške 50 eur, skutočnosť bola 21,79 eur.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
účel
Prenesené

Poskytovateľ
kompetencie

– Krajský

normatívne školstvo - ZŠ

Trenčíne

Výchova a vzdelávanie MŠ

Krajský

pridelené

školský

úrad

v 194 377 eur

školský

úrad

v

1 946 eur

školský

úrad

v

300 eur

školský

úrad

v 2 648,80 eur

školský

úrad

v 1 727 eur

Trenčíne
Nenormatívne – soc.znevýh.

Krajský
Trenčíne

Vzdelávacie poukazy

Krajský
Trenčíne

Dopravné žiakov

Krajský
Trenčíne

Dotácie na stravu HN

ÚPSVaR Partizánske

1 935,46 eur

Dotácie na školské potreby ÚPSVaR Partizánske

381,80 eur

HN
Matrika

Obvodný úrad Prievidza

2 784,15 eur

Sčítanie obyvateľstva

Obvodný úrad Prievidza

1 274

Povodne

Vodohospodársky podnik

Oprava strechy ZŠ

Krajský

školský

eur

321,45 eur

úrad 48 238 eur

v Trenčíne
Životné prostredie

Krajský úrad ŽP Trenčín
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146,41 eur

Vojnové hroby

Krajský úrad Trenčín

Stavebná správa

Krajský

stavebný

18,22 eur
úrad 1 194,12 eur

Trenčín
Evidencia obyvateľstva

Obvodný úrad Prievidza

Dotácie – povodne § 50j

ÚPSVaR Partizánske

8 668,21 eur

Dotácie §50i

ÚPSVaR Partizánske

3 124,89 eur

Dotácia - § 50 i – rok 2010

ÚPSVaR Partizánske

454,72 eur

Spolu účet 312 001

423,72 eur

269 963,95 eur

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie,
ktoré patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške

poukázané na ich

výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch,
prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok.
4) Kapitálové príjmy:
a)Príjem z predaja pozemkov :
Rozpočtovaný bol príjem v celkovej výške 2 600 eur, a do konca roka 31.12.2011 sa
predaj pozemkov na Cintorínskej ulici uskutočnil. Celkom sa predali pozemky vo
výške 2 536 eur.
b)Granty a transfery
Rozpočtované dotácie na kapitálové príjmy k 31.12.2011 :
Účel využitia
Dotácia MVRR SR

Poskytovateľ Čerpané
MVRR SR

217 137

MVRR SR

8 748

Výstavba byt.domov
Dotácia na technickú
Vybavenosť - bytovky
Generálna oprava rozhlasu MF SR

10 000

16

spolu

235 885

Obec v roku 2011 nevyčerpala všetky finančné prostriedky – dotáciu na výstavbu
bytových domov. V roku 2012 bude pokračovať v ich čerpaní.

5) Príjmové finančné operácie:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2011 zo dňa 30.06.2011 bolo schválené
použitie prebytku hospodárenia z roku 2010 vo výške 5 952,48 eur..
Uvedená čiastka bola :
5 204,00 – splátka istín – úver ŠFRB
748,60 – výdavky na bytové domy – obecné náklady
Ďalšou príjmovou finančnou operáciou boli poskytnuté finančné prostriedky zo
ŠFRB na 3 bytové domy formou úveru. V roku 2011 sa pokračovalo v čerpaní tohto
úveru. Po vyčerpaní úveru obec začala čerpať dotáciu z MV RR SR. V roku 2011 bolo
čerpané 354 864 eur. V roku 2010 – 370 656 eur. Obec dostala na výstavbu bytových
domov 3 úvery – 3 x 241 840 €

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie
Základná škola

Skutočnosť v EUR
s materskou školou 16 580,00

Skačany
celkom

16 580,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za prenájom, za
školné v MŠ, ŠKD , za stravné, iné príjmy.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v EUR
1) Bežné výdavky:

Výdavky verejnej správy (plnenie: 96%)
Predstavujú výdavky na mzdové náklady starostu a pracovníčok obecného úradu,
celkové čerpanie je vo výške 44 098,- €. Rozpočet bol vo výške 45 300 €.
Výdavky na odvody sú čerpané vo výške 15 792,- € oproti rozpočtovaným 16 600,- €.
Čerpanie uvedenej položky je nižšie nakoľko je zamestnaná pracovníčka so
zdravotným postihnutím, pri ktorom sú nižšie odvody.
Výdavky na cestovné náhrady boli rozpočtované vo výške 300,-, skutočne sa čerpalo
127,- €. Uvedená položka zahŕňa cestovné pracovníčok na školenia a porady. Táto
položka sa ponížila oproti predchádzajúcim rokom z dôvodu používania služobného
vozidla Škoda Forman.
Výdavky na energie, vodu a komunikácie + budova bývalej škôlky boli čerpané
v súlade s rozpočtom. Platby za el. energiu: 555,- €, platby za plyn: 93,- €, za vodu:
152- €,
za telefóny, fax, internet, káblovú TV, platby za STV a SRo: 1 624,- €,
poštovné poplatky: 880,- €.
Čerpanie výdavkov na materiál bolo vo výške 4 457,- € oproti rozpočtovaným 5 900,€. Vo výdavkoch sú zahrnuté najmä nákup kancelárskych potrieb, vencov, tlačív,
tonerov, kníh, časopisov, noviny a reprezentačné výdavky.
Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 1 734,- € - Uvedené výdavky zahŕňajú
čerpanie pohonných hmôt do obecného automobilu – Škoda Forman, zákonnú
poistku na uvedené auto, dopravné na súťaž – hasiči.
Výdavky na údržbu výpočtovej techniky boli oproti plánovaným 2 800,- € čerpané
vo výške 1 898,- €. Výdavky na údržbu priestorov obecného úradu a budovy bývalej
škôlky sa nečerpali.
Platby za prenájom kurtov + budovy sýpky predstavovali 43,- €, za nájom poštového
priečinka na pošte 49,- €.
Výdavky na školenia boli rozpočtované vo výške 700,- €, skutočné čerpanie je
vo výške 390,- €.
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Výdavky na nákup kalendárov do domácností predstavovali 492,- €.
V položke všeobecné služby sú účtované výdavky za zhotovenie kľúčov, poplatok
za web stránku. Celkovo sa čerpalo 575,54€.
Výdavky na stravovanie sú čerpané vo výške 4 495,- € oproti rozpočtovaným 4 500,€..
Oproti rozpočtovaným výdavkom na poistné budov 2 000,- € sa skutočne čerpalo
1 429,- €. Čerpanie bolo nižšie z dôvodu zaplatenia poistky až v nasledujúcom roku.
Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 450,- € za všetkých zamestnancov obce na
pracovnú zmluvu za rok 2011.

Spotreba kolkových známok predstavovala 33,- €. Kolkové známky boli použité
hlavne v rámci katastra nehnuteľností – LV s kolkom.
Položka výdavky na odmeny poslancov bola rozpočtovaná vo výške 3 000,- €,
plnenie je vo výške 2 038- €. Táto položka je čerpaná nižšie, nakoľko sa počas roku
2011 nevyplácalo 2 poslancom a položka je ovplyvnená počtom zastupiteľstiev.
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bola
poskytnutá vo výške 1 194 € a jej čerpanie vo výške 1 194,- € (fakturácia Spoločného
obecného úradu v Partizánskom). Obec musela s kódom zdroja 41 uhradiť rozdiel
362 € z vlastných prostriedkov.

Voľby v roku 2011
V roku 2011 sa nekonali žiadne voľby, avšak prebiehalo sčítanie obyvateľstva:
Obec dostala celkom na výkon práce so sčítaním obyvateľstva 1 274 €, ktoré
boli poukázané z Obvodného úradu v Prievidzi a podliehali zúčtovaniu so
štátnym rozpočtom.
Finančná a rozpočtová oblasť (plnenie: 98%)
Mzdy hlavného kontrolóra boli rozpočtované vo výške 2 900,- €, plnenie bolo
vo výške 3018,- €.
Odvody boli rozpočtované vo výške 1100,- €, plnenie bolo vo výške 989,- €.
Výdavky na cestovné náhrady hlavného kontrolóra boli čerpané vo výške 295,- €,
nákup kníh vo výške 17 €.
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Medzi obcou Skačany a obcami Hradište, Pažiť, Horná Ves, Malé Uherce je
uzatvorená zmluva – Spoločný hlavný kontrolór obce. Obec Skačany fakturuje podľa
výšky nákladov 4 obciam vzniknuté náklady všetky okrem mzdy a odvodov hlavnej
kontrolórky.
Špeciálne služby – sú tam zahrnuté náklady na audit obce a konsolidovaný audit za
rok 2010 vo výške 1 439€, neuhradená faktúra za rok 2010 vo výške 2 365€ – p.
Coplákovi súvisiacu s vypracovaním súťažných podkladov – Revitalizácia námestia.
Ďalej sú tam zahrnuté súdne poplatky – súdny spor s p. Adamcovou – 99 €
Splácanie úrokov z úveru – predstavuje mesačné splátky úrokov z poskytnutých 3
úverov na výstavbu bytových domov – ide o bežné výdavky. Obec začala so
splácaním úveru od októbra 2010. Na základe podkladov od Dexie banky – kde má
obec zriadený účet na trvalý príkaz na splátku úverov boli v roku 2011 úroky vo
výške 1 796€. V roku 2011 mala obce odklad splátok úveru.
Poplatky a odvody – predstavujú hlavne poplatok za vystavenie bankovej záruky.
Obec štvrťročne platí tento poplatok. Celková výška za vystavenie bankovej záruky
je 5 810€. Rozdiel predstavujú poplatky banke za vedenie účtov, za platobné
transakcie.
Matrika (plnenie: 103%)
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky bola poskytnutá vo
výške 2 784,- € a v celej výške bola aj vyčerpaná.
Civilná ochrana (plnenie: 133%)
Výdavky predstavujú odmenu skladníka CO, ktoré nám refunduje Obvodný úrad
Prievidza.
Ochrana pred požiarmi (plnenie: 90%)
Výdavky spojené s chodom budovy požiarnej zbrojnice boli rozpočtované vo výške
4 500,- €, čerpanie predstavuje 4 432,- €, v poplatok za el. energiu: 499,- €, platby za
plyn: 4433,- €.
Položka materiál bola rozpočtovaná vo výške 1 400,- €, čerpalo sa 1 104,- €, v tom:
lano, baterky, povinná výbava do TATRY, prilby, dresy pre hasičov.
Položka dopravné bola rozpočtovaná vo výške 500 ,- €, vyčerpalo sa 504,- €, v tom:
pohonné hmoty do CAS 32 + povinné zákonné poistenie CAS 32.
Výdavky spojené s údržbou boli rozpočtované vo výške 1200 €, čerpalo sa 941,- € .
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Služby – predstavujú výdavky spojené so školení 5 hasičov, psychologické testy,
zdravotná spôsobilosť pre výkon a riadenie CAS 32.
Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť
Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové náklady (7 356,- €) + prislúchajúce odvody
na technickom úseku, platby za el. energiu v sýpke 600 €, nákup materiálu (839,- €),
pracovných odevov a pracovných pomôcok – náradie, montérky, občerstvenia,
pohonných hmôt do kosačiek a malotraktora, výdavky na opravy kosačiek, výdavky
na dohody o vykonaní práce + úrazové poistenie z dohôd.

Aktivačná činnosť, §50i,§ 50 j(plnenie: 96%)
Výdavkypredstavujú mzdové náklady (9 964,- €) + odvody (3 328,- €), nákup
tovarov, náradia - krovinorez (457,- €). Časť nákladov preplatil Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny podľa zmluvy, ktorá bola podpísaná na každý projekt.
Cestná doprava (plnenie: 61%)
Výdavky na cestnú dopravu zahŕňajú výdavky na posypový materiál vo výške 182,€, posyp a odhŕňanie snehu v zimnom období v obci vo výške 468,- €, pasport
dopravného značenia vo výške 40 €.

Nakladanie s odpadmi (plnenie: 85%)
Výdavky na odvoz odpadu boli rozpočtované vo výške 25 300,- €, vyčerpalo sa 21
379,- € (odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, nebezpečného odpadu,
vývoz kontajnerov, nákup smetných nádob, vrecia na fľaše).
Úprava a oprava bytových a nebytových priestorov
Výdavky na údržbu bytového domu č. 538 boli plánované vo výške 500 ,- €, skutočne
sa čerpalo 11,- €.
Výdavky na údržbu športového areálu TJ FK sa čerpali vo výške 1037,- € oproti
rozpočtovaným 1 100,- € - výmena okien.
Na údržbu bývalého kina a pošty sa použili výdavky vo výške 134,- €..
Verejné osvetlenie (plnenie: 83%)
Výdavky na el. energiu boli rozpočtované vo výške 11 000,- €, skutočné čerpanie bolo
7624,- €.
Dokúpili sa žiarovky v celkovej výške 279,- €.
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Výdavky spojené s údržbou verejného osvetlenia predstavujú 128,- €.
Mzdové náklady vynaložené na odmenu – 534,- €.
Opatrovateľská služba (plnenie: 100%) – ekonomicky oprávnené náklady
Obec v roku 2011 neposkytovala žiadnu opatrovateľskú službu.
V roku 2011 mala ekonomicky oprávnené náklady pre 1 občianku umiestnenú
v sociálnom zariadení v Partizánskom. Ich výška bola 500€
TJ – šport (plnenie: 92%)
Platby za energie v budove – kabíny boli vo výške 4 085 € z toho 1 331 elektrická
energia a plyn vo výške 2 512€, voda 242€.
Položka všeobecný materiál bola vo výške 885€ - kde hlavnú časť tvorí materiál na
úpravu povrchu kabín, hnojivo na trávnik.

Kultúrne služby
Platby za el. energiu: 2079- €, za plyn: 5 380,- €, za vodu: 165,- €.
Výdavky na všeobecný materiál predstavujú 894,- € (v tom najmä: nákup inventáru,
čistiacich a hygienických prostriedkov).
V položke údržba strojov nie je zaúčtovaná žiadna oprava.

Celkové výdavky na tlač Skačianskych novín predstavovali 593,- € - bolo vydaných 5
čísiel Skačianskych novín v roku 2011 na pranie prádla + revízie 775,- € a na odmeny
za prenajímanie priestorov a riadov 237,- €.
Knižnica (plnenie: 101%)
Všetky výdavky na chod knižnice boli čerpané na dohodu o vykonaní práce a nákup
kníh.
Ostatné kultúrne služby – ZPOZ

Medzi najvýznamnejšie podujatia v rámci športových a kultúrnych podujatí patrili:
 novoročný prípitok – 272,50€
 uvítanie detí do života – 455€ - 13 detí
 kopanie jedenástok – 68,94€
 uvítanie prvákov – 119,29€
 posedenie pre dôchodcov – 79,84€
 festival DH – 1055,50€
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ZPOZ – jubilanti, deň učiteľov, civilný sobáš, rozlúčka s mš – 301,14
country večer – 200€
stavanie mája – 553,54€
100 rokov p. Týlešová – 27,34
súťaž hasiči – 141,00€

Položka odmeny zahŕňa vyplatené odmeny za pamätnú knihu, ZPOZ, grafickú
úpravu Skačianskych novín, ozvučovanie obecných akcií a pohrebov. Celkovo 1541,€.
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, príspevok na DHZ okres Partizánske celkovo
514,- €.

V zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Skačany boli poskytnuté
dotácie v roku 2011 nasledovne:
- OZ Šanca a nádej 300,- €
- Telovýchovná jednota FK Skačany 5 350,- €
- Jednota dôchodcov Slovenska 740,- €
Všetky uvedené dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu a kontrole s obcou Skačany.
Celkom Príspevky a dotácie 6 390€.
Náboženské a iné spoločenské služby – DS (plnenie: 37%)
Platby za el. energiu v Dome smútku: 730,- €, za vodu: 108,- €.
Oproti rozpočtovaným 200,- € sa na nákup materiálu vyčerpalo 79€. Nakúpili sa
vázy, vybavenie lekárničky, baterky.

Dohody o vykonaní práce: 257,- €.
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KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Schválený rozpočet
Skutočné čerpanie
Plnenie v %

648 230,- €
605 634,- €
93%

Výstavba nájomných bytov – výdavky spojené s výstavbou – 7 780€ - ide o výdavky
hlavne prípojky na plyn, vytýčenie telef., prípojky el .energie. Výdavky z rozpočtu
obce.
Ďalšou položkou sú faktúry za výstavbu 3 bytových domov - 354 864€. – ŠFRB
Dotácia na výstavbu bytových domov – 217 137 eur
Dotácia na technickú vybavenosť 3 bytových domov – 8 748 eur.
Vlastné náklady na technickú vybavenosť – 3 bytové domy – 4 505 eur.

Nakoľko obec do konca roka 2011 nečerpala finančné prostriedky na Revitalizáciu
námestia obce Skačany – nečerpala 5 % spolufinancovanie na tento projekt.
V roku 2011 sa doplatilo Ing. Coplákovi 700 eur za Územný plán obce Skačany.
Finančné prostriedky vynaložené na generálnu opravu obecného rozhlasu – 10 000
eur, čo predstavuje dotáciu z MF SR na individuálne potreby obce
a spolufinancovanie vo výške 1 900 eur.
Výdavkové finančné operácie
Predstavuje účet 821 007 – Splácanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 3
bytové domy. Celková výška zaplatenej istiny bola v roku 2011 - 5 204€.
ŠKOLSTVO
Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Skačany, ktorá má
právnu subjektivitu. V Základnej škole s materskou školou Skačany sú zriadené:
 Základná škola – ročník 1.-9.
 Materská škola
 Školská jedáleň
 Školský klub detí
Financovanie Základnej školy s materskou školou Skačany je zabezpečované z 3
zdrojov:
zo štátneho rozpočtu
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z obecného rozpočtu
vlastné zdroje
Zo štátneho rozpočtu – ide o tzv. prenesené kompetencie. Obec mesačne prijíma
finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne, ktoré sú postúpené
ZŠ.
Z rozpočtu obce – ide o tzv. originálne kompetencie. Obec prideľuje finančné
prostriedky vo výške 1/12 každý mesiac podľa vopred schváleného VZN.
Vlastné zdroje – ide o vlastné príjmy školy – za poplatky v ŠKD, MŠ, stravné,
prenájom.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie

Skutočnosť

v

EUR
Základná škola

194 377

Školská jedáleň

40 147

Školský klub detí

9 675

Materská škola

39 918
10 009

Nenormatívne prostriedky
Spolu ZŠ s MŠ

294 126

Výdavkové položky rozpočtových organizácií ZŠ

MŠ

ŠKD

ŠJ

610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.

116 063

20 688

5 703

19 086

620- Poistné a príspevok do poisťovní

39 520

7 302

2 125

6 750

630- Tovary a služby

38 499

11 928

1 847

14 311

640- Bežné transfery

295
39 918

9 675

40 147

spolu

194 377
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Nenormatívne
prostriedky
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Transfery
Spolu

Skutočnosť k 31.12.2011
1 455
512
2 928
5 114
10 009

Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov,
platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby, poštovné,
telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného
majetku, školenie, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné
služby, cestovné, opravy a údržby.
Podrobnejšie čerpanie Základnej školy s materskou školou Skačany je prílohou
Záverečného účtu obce Skačany.

3. Výsledok hospodárenia za rok 2011
Prebytok alebo schodok rozpočtu sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne
realizovaných rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov zatriedených
podľa rozpočtovej klasifikácie, 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 organizácie.
Výsledok hospodárenia obce Skačany zistený podľa § 2 písm. b) a c) a podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je prebytok v sume

33 325 €.
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Príjmy

Výdavky

HVrozdiel

Bežné príjmy
578 827 + 16 580

Bežné výdavky

+ 93 216

208 066 +
294 125

Kapitálové príjmy
238 421

Kapitálové

- 367 213

výdavky
605634

Finančné operácie
príjmy

Finančné operácie

+ 355 613

Výdavky

360 817

5 204

Spolu

----

+81 616

Hospodársky výsledok – prebytok+ 81 616 eur.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa z HV
rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku:
Odpočíta sa:
-

nevyčerpaná dotácia na dopravné žiakov – 53,44€

-

nevyčerpaná dotácia na opravu strechy ZŠ s MŠ Skačany 48 238 €.
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Hospodársky výsledok celkom za rok 2011 prebytok 33 325€
Na základe výsledku hospodárenia – prebytok sa tvorí prídel do
Rezervného fondu ani iných fondov obce.
 povinný prídel do Rezervného fondu obce – 10% - 3 332,50
 prídel do ostatných fondov obce – prebytky – 29 992,50
Schodok kapitálového rozpočtu v sume 367 213 eur bol vykrytý :
-

z návratných zdrojov financovania – 354 864 eur

-

z príjmov bežného rozpočtu 11 601 eur

-

zo zostatkov prebytku ostatných fondov obce – 748 eur
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4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2011
4.1 Bilancia aktív a pasív v eur

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Majetok spolu

1266719

2098979

Neobežný majetok spolu

1128368

1967652

Dlhodobý nehmotný majetok

721

22

Dlhodobý hmotný majetok

886986

1726969

Dlhodobý finančný majetok

240661

240661

Obežný majetok spolu

136194

129509

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

52501

19350

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

3000

2166

Finančné účty

80693

107993

Časové rozlíšenie

2157

1818

z toho:

z toho:
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Vlastné imanie a záväzky spolu

1266719

2098979

Vlastné imanie

838389

838928

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

838389

838928

Záväzky

428330

1022087

Rezervy

4316

4439

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

57

48291

Dlhodobé záväzky

365894

758305

Krátkodobé záväzky

58063

211052

Bankové úvery a výpomoci

0

0

Časové rozlíšenie

0

237964

z toho:

z toho:

Na základe inventúry bol v súvahe zistený stav na strane aktív na účte 042 –
Obstaranie dlhodobého majetku obce v konečnom zostatku vo výške 1 187 124,88 €.
Z toho je tam zostatok:
-

územný plán obce Skačany vo výške 14 485 €

-

bytovky – náklady obce – 10 666,76 €

-

bytovky – faktúry spojené s výstavbou – 955 910,19 €

-

projekt Revitalizácia námestia obce Skačany - 201 352,93€

-

projekt – Kultúrny dom – 2 850 €

-

projekt – Požiarna zbrojnica – 1 860€
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Zostatok finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2011 :
- základný bežný účet – 59 865,25€
- dotačný účet – 242,77€
- účet SF – 293,48€
- účet v Dexia banke – 47 451,39€
- účet založ. na čerpanie dotácie Revitalizácia – 0 €
Spolu na účtoch – 107 852,89 EUR
Stav pokladne k 31.12.2011 – 92,19€

4.2 Prehľad o stave, vývoji dlhu a poskytnutých zárukách – úvery zo ŠFRB –
dlhodobý záväzok, nie úver, záväzkov a pohľadávok
A) Vývoj dlhu, záväzky
Dlhodobý
záväzok

Charakter

Lehota

Byto Dátum

splatnos vý

bankového

ti

úveru

dom
č.

/investičný,

podpisu
zmluvy

Výška

Výška

záväzku

zaplatenej

uvedená v istiny
zmluve
v€

prevádzkový

v€

Popis
zabez
pečeni
a

k 31.12.2011 úveru

a pod./
Číslo zmluvy
305/474/2010

Štátny

fond 30 rokov 1

21.06.2010 241 840€

3 471,77€

rozvoja bývania

Banko
vá
záruk
a

Číslo zmluvy
305/466/2010

Štátny

fond 30 rokov 2

rozvoja bývania

21.06.2010 241 840€

3 465,03€

Banko
vá
záruk
a
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Číslo zmluvy

Štátny fond

305/467/2010

rozvoja bývania

30 rokov 3

21.06.2010 241 840€

3 471,77€

Banko
vá
záruk
a

Spolu

725 520€

10 408,57€

Obec v roku 2011 nepožiadala o žiadny iný úver.
Istina zaplatená v roku 2010 predstavovala 5 204€.
Zostatok výšky úveru predstavuje sumu 715 111,43€ /výška poskytnutého úveru –
istina/ k 31.12.2011.
Na základe uvedených zmlúv obec mesačne vždy do 15.dňa v mesiaci uhrádza
splátky úveru, ktorý pozostáva z istiny a úroku v celkovej výške 2 410€. /jedna
splátka 803,36€/. V roku 2011 obec Skačany mala odklad splátok úveru.
Záväzok MILK- Faktúra za techn. Stav k 1.1.2011
AGRO
zhodnotenie
Účet 479

48 960,47€

48 960,47€

Vzájomné
započítanie
pohľadávok
a záväzkov
rok 2011
6 060€

Stav
k 31.12.2011
Výška
záväzku
42 900,47€

Spolu

Obec mesačne vzájomne započítava záväzky a pohľadávky obce vo výške 505€ podľa
zmluvy.
Obec Skačany k 31.12.2011 eviduje na účte 321 - Záväzky voči dodávateľom vo
výške 203 912,93€.
Ide o nasledovné zostatky neuhradených faktúr:
 interné číslo faktúry 370 – Ing. Coplák – revitalizácia námestia – 21 790€
 interné číslo faktúry 371 – Ing. Coplák – revitalizácia námestia – 5 290€
 interné číslo faktúry 372 – Ing. Coplák – revitalizácia námestia – 4 770 €
 interné číslo faktúry 366 – firma MHLGEO – geom.plán bytovky – 600€
 interné číslo faktúry 369 – firma Tucon – revitalizácia námestia – 171 462,93€
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K 31.12.2011 obec eviduje záväzky voči zamestnancom a pracovníkom na dohody,
odvody z miezd a daňové záväzky vo výške 7 115,02€.
Obec na účte 357 – Zúčtovanie s ZŠ – je zostatok nevyčerpaných finančných
prostriedkov k 31.12.2011. Oprava strechy vo výške 48 238€ a doprava 53 €. Spolu
48 291€.
B) Pohľadávky
K 31.12.2011 eviduje obec nasledovné pohľadávky:
-

nedaňové pohľadávky
Obec eviduje nedaňové pohľadávky za zneškodnenie komunálneho odpadu
voči za rok 2006,2007,2008,2009,2010,2011 v celkovej výške 1 575,84 EUR.

-

daňové pohľadávky
Obec eviduje daňové pohľadávky za daň z nehnuteľností a daň za psa:
daň za psa vo výške 11,31€ za roky 2009,2010,2011.
daň z nehnuteľností vo výške 351,53€

Obec neposkytla v roku 2011 žiadne záruky.
4.3 Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia
Náklady
Druh nákladov

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v €

Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu

15 684

502 – Spotreba energie

26 337

511 – Opravy

1 453

512 – Cestovné

440

513 – Náklady na reprezentáciu

558

518 – Ostatné služby

46291

521 – Mzdové náklady

76 127

Služby

Osobné náklady
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Dane a poplatky

524 – Zákonné sociálne poistenie

23 229

525 – Ostatné sociálne poistenie

0

527 – Zákonné sociálne náklady

3 062

538 – Ostatné dane a poplatky

0

Ostatné náklady na prevádzkovú 541 – ZC predaného DLNM a 2 410
činnosť

DLHM
544 – Zmluvné pokuty, penále a 0
úroky
546 – Odpis pohľadávky
548

–

Ostatné

0

náklady

na 0

prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy DLNM a DLHM

z prevádzkovej a finančnej činnosti 552 – Tvorba zákonných rezerv

20 365
4 439

a zúčtovanie
časového rozlíšenia

558 – Ostatné opravné položky

0

Finančné náklady

562 - Úroky

1797

563 – Kurzové straty

0

568 – Ostatné finančné náklady

14 037

Náklady

na

transfery

z odvodu príjmov

a náklady 584

–

Náklady

na

transfery 124 011

na

transfery 6 390

z rozpočtu obce
586

–

Náklady

z rozpočtu obce
Spolu

366 630
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Výnosy
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v €

Tržby za vlastné výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

1 832

Daňové a colné výnosy a výnosy z 632 – Daňové výnosy samosprávy 266 679
poplatkov
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy

19 776

641 – Tržby z predaja DHM a 2 536
DNHM
645 – Ostatné pokuty, penále, 0
úroky
648 – Ostatné výnosy

Zúčtovanie

rezerv

a opravných 652

–

Zúčtovanie

27 459
zákonných 4 316

položiek

rezerv

Finančné výnosy

662 - Úroky

22

668 – Ostatné finančné výnosy

9 528

Výnosy z transferov a rozpočtových 693 – Výnosy samosprávy z bež. 18 410
príjmov
v obciach,

transf.
VÚC,

av

RO

a PO 694

–

Výnosy

samosprávy 42

zriadených obcou

z kapitál. transf.

alebo VÚC

697 – Výnosy samosprávy z bež. 0
transf. od ostatných subjektov
mimo verej. správy
699 – výnosy samosprávy

Spolu

16596
367 196
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Výnosy

367 196,– €

Náklady

366 630,– €

Účtovný výsledok hospodárenia

566,– €

Ide o tzv. účtovný - akruálny hospodársky výsledok. V roku 2012 je potrebné
vykonať bilančný prevod výsledku hospodárenia účet 431 – bežné účtovné obdobie
tj. za rok 2011 na účet 428 – výsledok hospodárenia minulých rokov

4.4 Tvorba a použitie prostriedkov v peňažných fondoch obce
a) Rezervný fond
Stav k 1.1.2011 bol 14 007,40 eur.
Čerpanie 0 eur – obecné zastupiteľstvo počas roka 2010 neprijala žiadne uznesenie na
čerpanie rezervného fondu obce.
Stav k 31.12.2011 bol 14 007,40 eur.
V zmysle ustanovení § 15 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10% z prebytku
hospodárenia príslušného rozpočtového roka a o jeho použití rozhoduje Obecné
zastupiteľstvo. O použití rozhoduje OZ svojím uznesením, prípadne začlenením
rezervného fondu do rozpočtu obce cez výdavkové finančné operácie.
Zostatok rezervného fondu je na účte obce v rámci ostatných finančných
prostriedkov.

b) Fond – z prebytkov hospodárenia obce
Stav k 1.1.2011 bol 17 943,86 eur
Čerpanie – na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Skačanoch č. 5/2011 zo
dňa 30.6.2011 vo výške 5 952,48€ boli použité na výdavky:
 splátka istín – úver ŠFRB – 5 203,88€
 výdavky obce na výstavbu bytových domov – 748,60€
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Zostatok k 31.12.2011 11 991,38 eur.
c) Sociálny fond
Stav k 1.1.2011 bol 442,85 eur
Prírastky – povinný prídel do SF – 450,18€
Úbytky – na stravovanie zamestnancov a regeneráciu pracovnej sily 599,55 €
Zostatok k 31.12.2011 je vo výške 293,48€
Použitie zostatku sociálneho fondu v roku 2011 je riadené zákonom č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Zostatok sociálneho fondu zodpovedá zostatku bankového účtu pre SF –
4008440439/7500.
5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej situácie, o rizikách a neistotách,
ktorým je účtovná jednotka vystavená

5.1 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
5.2 Predpoklad budúceho vývoja činnosti účtovnej jednotky – rozpočet 2012, 2013,
2014

ROK

2012

2013

2014

Bežné príjmy

556 401

582 310

594 890

Kapitálové príjmy

467 800

1 000

1 000

Príjmové finančné operácie

71 500

45 000

Rozpočtové príjmy spolu

1 095 701
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628 310

45 000
640 890

ROK

2012

2013

2014

Bežné výdavky

236 472

243 100

243 850

Bežné výdavky - škola

305 429

325 728

331 569

Kapitálové výdavky

527 800

37 482

43 471

Výdavkové finančné operácie

26 000

22 000

22 000

Rozpočtové výdavky spolu

1 095 701

628 310

640 890

Záverečný účet obce Skačany bol schválený bez výhrad na zasadnutí OZ dňa .....................
Uznesením č. ................. .
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Príloha č. 3
I.

Hodnotenie plnenia programov obce

1. program: Efektívna činnosť samosprávy
Zámer programu:
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku obecného úradu. Funkčný obecný úrad,
efektívna administratíva pre zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých vo všetkých
programoch obce.
Cieľ programu:
Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace s činnosťou obecného
úradu, obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie
zamestnancov obce za efektívne a kvalitné vykonávania pracovných úloh v oblasti správy
daní a poplatkov, ekonomického úseku, evidencie správy majetku, životného prostredia,
stavebného poriadku, služieb podnikateľom, civilnej ochrany, matriku, ochrany pred
požiarmi, verejného poriadku, sociálnej starostlivosti, financovanie štátneho školstva,
zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, kontroly obecného úradu a obecných
rozpočtových organizácií. Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na
školeniach, seminároch a nákupom odbornej literatúry. Zabezpečiť činnosť matriky pre obce
Skačany a Hradište, zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na počkanie, ak sa jedná
o ležiacich a chorých občanov aj v domácnosti. Zabezpečiť prevádzky web – stránky obce na
propagáciu obce. Zabezpečiť výkon samosprávy obce. Bežné výdavky sú rozpočtované na
odmeňovanie poslancov OZ podľa platných predpisov. Zabezpečiť geodetické služby, služby
verejného obstarávania, posudky, právne poradenstvo.
Hodnotenie programu:
Všetky výdavky súvisiace s programom č. 1 boli čerpané v súlade s rozpočtom.
Zamestnancom a štatutárovi boli vytvorené primerané pracovné podmienky, prostredie
a materiálno technické zabezpečenie.
Celkové výdavky boli 89 648€
2. program: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu:
Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci.
Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia v obci, zabezpečiť komplexnú
krízovú ochranu obyvateľstva a manažment v prípade mimoriadnych situácií v obci. Znížiť
riziko vzniku požiarov a vykonávať prevenciu a kontrolu. Zabezpečiť dobrovoľný hasičský
zbor potrebným materiálovým vybavením. Zabezpečiť preventívne kontroly na území obce.
Vykonať kontrolu
hydrantov. Civilná ochrana – zabezpečiť sklad CO potrebným
materiálovým vybavením. Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade
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mimoriadnych situácií. Bežné výdavky sú určené na odmenu skladníka CO skladu. V plnej
výške sú refundované z Obvodného úradu v Prievidzi. Ochrana pred povodňami –
zabezpečiť protipovodňové opatrenia v problémových miestach obce v prípade prívalových
dažďov podľa odborne spracovaného materiálu, a zabrániť neodbornému zásahu obyvateľov
do koryta potoku a melioračného kanála.
Hodnotenie programu:
V roku 2011 obec zabezpečovala údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia, krízovú
ochranu a DHZ pomocou previerok znížil riziko vzniku požiarov.
3.program: Cestná doprava
Zámer programu:
Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie v obci.
Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu komunikácií a chodníkov v obci. Zabezpečiť čistotu komunikácií
a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania, letnej a zimnej údržby. Zabezpečiť
údržbu dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zástavkách.
Hodnotenie programu:
V roku 2011 sa použilo celkovo 690,- € na opravu výtlkov a údržbu cestných komunikácií
a nákup dopravného značenia.

4.Odpadové hospodárstvo
Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia.
Ciele programu:
Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo
komunálneho odpadu ukladaného na čierne skládky. Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu
na celkovom množstve vyprodukovaného dopadu. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych
skládok odpadov.
Hodnotenie programu:
Celkové výdavky za odvoz a likvidáciu odpadu v obci v roku 2011 predstavovali 21 379,- €,
cieľ programu sa nepodarilo splniť, výdavky sa prekročili o 1054 ,- €.
V roku 2011 sa naďalej podporoval separovaný zber v obci.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 21 379,- € (schválené výdavky: 25 300,- €)
5.program: Kultúra, šport
Zámer programu:
Kultúrne prostredie a športové vyžitie pre obyvateľov obce.
Ciele programu:
Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce
pre všetky vekové kategórie. Bežné výdavky boli rozpočtované na organizovanie podujatí ako
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sú: Stavanie mája, country bál, novoročný prípitok, posedenie pre dôchodcov, akcie
organizované Združením pre občianske záležitosti: Jubilanti, Uvítanie detí do života, Deň
učiteľov, Rozlúčka s materskou školou a uvedenie do 1. ročníka, Rozlúčka s deviatakmi,
Stretávka spolužiakov
Hodnotenie programu:
Všetky ciele 5. programu boli splnené. Na základe a v súlade VZN o podmienkach
poskytovania dotácie na činnosť boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce:
- Jednota dôchodcov Skačany
- Telovýchovná jednota Futbalový klub Skačany
- Občianske združenie Šanca a nádej
Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa na
veciach verejných v oblasti kultúry, zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo.
Pokračovať v budovaní knižničného fondu.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 22 603,- € (schválené výdavky: 26 947,- €)
6. program: Služby občanom
Zámer programu:
Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne
postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, finančnej pomoci
tých, ktorí sú na túto pomoc odkázaní, ekonomicky oprávnené náklady občanov Skačian
umiestnených v sociálnych zariadeniach.
Cieľ programu:
Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateliek. Je to poskytovanie
pomoci pri nevyhnutých životných úkonoch, osobná hygiena.
Hodnotenie programu:
V roku 2011 obec nezamestnávala žiadnu opatrovateľku na zabezpečenie pomoci pri
vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov – cieľ bol splnený.
Obec v roku 2011 platila 1 občianke ekonomicky oprávnené náklady v DOS. Náklady
predstavovali 501€
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 501,- € (schválené výdavky: 500,- €)

7. program: Prostredie pre život
Zámer programu:
Upravené a čisté prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov i návštevníkov obce
Cieľ programu:
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň – pravidelné kosenie parkov a verejných
priestranstiev.
Hodnotenie programu:
V roku 2011 obec dbala na pravidelné kosenie parkov a verejných priestranstiev.
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8. program: Majetok obce

Zámer programu: Efektívne a hospodárne zabezpečiť prevádzku a údržbu majetku obce.
Cieľ programu: zabezpečiť údržbu, modernizáciu, opravu a rekonštrukciu budov obce – ide
o budovu tzv. školskej bytovky, bývalé kino, kabíny a verejného osvetlenia.
Celkové výdavky: 10 485€

9. program: Školstvo
Zámer programu:
Efektívne fungovanie Základnej školy s materskou školou v Skačanoch.
Cieľ programu:
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok
výchovy a vzdelávania. Zabezpečiť prevádzku Základnej školy poskytnutím štátnej dotácie
na financovanie prevádzky a mzdových nákladov Základnej školy. Ide o zabezpečenie
normatívnych a nenormatívnych príspevkov – hlavne vzdelávanie v záujmových krúžkoch,
dopravné žiakov, odchodné pre pedagógov.
Hodnotenie programu:
Obec v roku 2011 zabezpečila osobné náklady, prevádzku a materiálno-technických
podmienok výchovy a vzdelávania – cieľ bol splnený. Obec formou dotácií zabezpečila
dotácie z ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre deti Základnej školy s materskou školou
Skačany. Po posúdení príjmov hlavne od rodičov za poplatky v MŠ, ŠKD, nájomcov boli
finančné prostriedky opätovne prevedené na účet Základnej školy s materskou školou
Skačany.
Celkové čerpané výdavky rozpočtu: 294 125,- €.
10. program Dlhová služba - úvery

Zámer programu: plnenie záväzkov z existujúceho úveru ŠFRB. Splácanie tohto
úveru na 3 x 6 b.j., obecné nájomné byty.
Cieľ programu: Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov. Efektívne využívať
návratné zdroje financovania.
Celkové výdavky:
bežné výdavky – úroky – 1 797€
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finančné operácie – istiny – 5 204€

10.2.program: Revitalizácia námestia

Zámer programu: Úprava centra obce – námestie
Cieľ: Realizácia stavby podľa schváleného projektu ,,Revitalizácia námestia obce
Skačany.
V roku 2011 sa finančné zúčtovanie dotácie neuskutočnilo, i keď práce na námestí sa
vykonávalo.

V Skačanoch, 20.5.2012
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