
Výročná správa o hospodárení obce Zubák za rok 2011  

je predkladaná v súlade s § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

 

Prerokovanie:  

- vedenie obce   

- finančná komisia pri OZ  

- obecné zastupiteľstvo  

 

 

Názov účtovnej jednotky  Obec  Zubák 
Sídlo:     020 01 Zubák 164 

Dátum zriadenia:   zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

Identifikačné číslo – IČO:  00317977 

Daňové identifikačné číslo:   2020615663 

Kód obce:    500 348 

Kód okresu:     308 

Právna forma:   801 – obec  

(samostatný územný samosprávny a správny celok SR) 

OKEČ:    75110 – všeobecná  

 

 

Vedenie obce do 31.12.2011 

 štatutár obce :                   Mgr. Miroslav David  – starosta obce 

 zástupca štatutára:           Pavol Gelo  – poslanec obecného zastupiteľstva 

 hlavný kontrolór:              Ing. Iveta Krchňavá 

 

Orgán samosprávy obce  obecné zastupiteľstvo 

 počet poslancov:  7 

 počet komisií OZ: 2 

 

 Obec Zubák má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  : základnú školu ročník 1.-9 , materskú 

školu,  školskú jedáleň pre ZŠ s MŠ   s právnou subjektivitou. 

Obec má zriadený aj dobrovoľný hasičský zbor bez právnej subjektivity, náklady na  činnosť ktorého sú 

súčasťou celkového hospodárenia obce. 

 

Počet  zamestnancov k 31.12.2011 5 zamestnancov 

z toho riadiaci:    1  - starosta obce 

zamestnanec kontroly:   1  hlavný kontrolór obce (na skrátený úväzok) 

ostatní:   

 obecný úrad   2  -  s prevahou duševnej práce  

 obecné služby              1  -  koordinátor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 



Štruktúra zamestnancov  podľa  

pohlavia :                3 ženy  a 2 muži                                        
z toho: 

obecný úrad  vrátane starostu     2 ženy  a 1 muž  

obecné služby      1 muž            

 

Cieľ predkladanej výročnej správy o hospodárení Obce Zubák  je poskytnúť: 

 základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom zákonom  

o účtovníctve  

 analýzu príjmov a výdavkov v roku 2011 

 prehľad o prijatých, poskytnutých a  zúčtovaných transferoch  

Obec Zubák je rozpočtová organizácia, v roku 2011 z hľadiska budúcich cieľov bude pokračovať 

v realizácii výstavby obecného vodovodu. Podaním projektov sa bude snažiť získať finančné 

prostriedky na Zberný dvor, výmenu okien na budove OcU. 

 

ROČNÁ  ZÁVIERKA 

 

      Podľa ustanovenia § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o účtovníctve) sa účtovnou závierkou rozumie štruktúrovaná prezentácia skutočností, 

ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytované osobám, ktoré tieto informácie využívajú.  
 

      Obec Zubák viedla v roku 2011 účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom NR SR 

číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, ktorý upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť 

vedeného účtovníctva.  

Obec takisto v plnom rozsahu rešpektovala rámcovú účtovú osnovu a nové postupy účtovania vydané 

Opatrením MF SR č.  24 501/2003-92 z 11. decembra 2003 v platnom znení, záväzné medziiným aj     

pre obce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove. 
 

       Obec predložila v stanovených termínoch a predpísaným spôsobom aj účtovné výkazy podľa 

Opatrenia MF SR číslo 1407/2003-92 z 25. februára 2003, v znení neskorších doplnkov (opatrenia č. 

1487/2004-74, MF/10717/2004-74 ...). 
 

       Obec Zubák zostavila za účtovný rok 2011 riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2011, ktorá má 

v znení ustanovenia §16 zákona o účtovníctve štandardnú štruktúru - jej obsahom je : 
 

1. súvaha 

2. výkaz ziskov a strát  

3. poznámky  (podľa Opatrenia MF SR č.1407/2003-92 ). 
 

V súvahe (štatistické  označenie Uč ROPO  SFOV  1 – 01) je prehľadné usporiadanie majetku podľa 

druhov na strane aktív a podľa zdrojov majetku na strane pasív v peňažnom  vyjadrení k 31.12.2011.   

Vertikálna štruktúra súvahy súvisí s členením majetku a zdrojov majetku k 31.12.2011 a horizontálna 

štruktúra súvahy súvisí s oceňovaním jednotlivých druhov majetku a zdrojov majetku a rozumieme ňou 

spôsob vykazovania súvahových stavov.  
 

     Horizontálnu štruktúru aktív tvoria údaje za dve účtovné obdobia vykazované v troch stĺpcoch, prvé 

tri vykazujú údaje bežného účtovného obdobia (brutto; korekcia a netto), V 1. stĺpci  brutto  je ocenenie 

majetku v účtovníctve v čase nadobudnutia, v 2. stĺpci korekcia je ocenenie zníženia hodnoty majetku 

(o účtovné odpisy) a v 3. stĺpci netto  sa uvádza rozdiel stĺpcov l. a 2. (brutto – korekcia). Nasledujúca 

bilancia zobrazuje stĺpec 3 a 4 v netto (zostatková cena). 

 
 

 

 

 



Súvaha - bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v € 
 

A K T Í V A KZ  k  31.12.2010 KZ  k  31.12.2011   

Neobežný majetok spolu (netto)                   1244577        1270465   

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok                   1107729        1133617   

Dlhodobý finančný majetok                     136848          136848     

Obežný majetok spolu                     234546 

253046 

         273699   

z toho :     

Zásoby                         1832              2253   

Prevádzkové preddavky     

Finančný majetok                215435         191316   
Časové rozlíšenie                    1265            1446     
Majetok  spolu              1480388       1545610 

 

P A S Í V A KZ  k  31.12.2010 KZ  k  31.12.2011   

Vlastné zdroje krytia majetku                    1406748          1207670   

z toho :     

Fondy účtovnej jednotky     

Výsledok hospodárenia                    1406748          1207670   

Záväzky                        25666                8785     

z toho :     

Dlhodobé záväzky                            397                  403   

Krátkodobé záväzky                          12977                4514   

Bankové úvery      
Krátkodobé rezervy                     12292              3868     
Zúčtovanie transferov                       
Časové rozlíšenie                     47974           329155   

Zdroje krytia majetku  spolu 

 

             1480388         

 

        1545610 

 

 
Doplňujúce údaje k súvahe 

  

 
     Obec Zubák oceňovala nakupovaný DNM a DHM cenou, za ktorú sa majetok obstaral, t.j. 

nákupnou cenou zahŕňajúcou všetky náklady súvisiace s obstaraním majetku.  

Darovanie majetku sa v roku 2011 nevyskytlo, taktiež obec nevytvárala DHM vlastnou činnosťou.    

      

    Finančný majetok 069 je evidovaný v hodnote 136848 €. (akcie  Považská vodárenská spoločnosť 

a.s. ),  podľa stavového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov č. 300000040758 (vedeného v Dexia 

banke Slovensko, a.s. – člena Centrálneho depozitára CP SR). 

      

     Nakúpené zásoby boli v roku 2011 ocenené obstarávacou nákupnou cenou, zahŕňajúcou aj náklady 

na obstaranie. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou obec v roku 2011 nemala. 

      



    V záväzkoch dlhodobých  za rok 2011 vykazuje obec  záväzky zo sociálneho fondu ( 403 €).  Ostatné 

krátkodobé rezervy je rezerva na dovolenku a odvody, na audit v sume 3868 €. 

 

    Z celkových krátkodobých záväzkov k 31.12.2011 eviduje obec záväzky na účtoch 331, 336, 342 

a 379 – spolu 4514 €, čo sú záväzky voči zamestnancom  a  poisťovniam (mzdy a odvody za mesiac 

december).  

     Všetok majetok a záväzky boli vyjadrené v mene €, v inej cudzej mene vyjadrený majetok obec 

nemala. 
 

     Odpisovanie DHM obec uskutočňovala v roku 2011 v zmysle platných metodických usmernení MF 

SR. DNM a DHM bol odpisovaný prostredníctvom účtovných odpisov s využitím sadzieb zákona NR 

SR č. 595/2003/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov rovnomerne. 

Účtovné odpisy sa počítali z ceny, ktorou bol dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obce  ocenený 

v účtovníctve. Úplne odpísaný majetok sa už ďalej neodpisoval.  

Výška odpisov dlhodobého  hmotného a nehmotného majetku vedeného v účtovníctve obce k 31. 12. 

2011 bola vypočítaná podľa sadzieb rovnomerného odpisovania platných pre rok 2011 a takto 

vypočítané odpisy boli zaúčtované do účtovníctva roku 2011 podľa platnej metodiky.  

 

     V  tabuľke  je podľa druhu uvedený majetok  obce k 31. 12. 2010  prírastky a úbytky v roku 2011 

a konečný  stav k 31. 12. 2011, a to v obstarávacích cenách. 

 

 

POROVNÁVACÍ  TABULKA  K 31.12.2011 – Obec Z U B Á K 

 

 

 

1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/ 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC  

 

k 31.12.2010 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2011 

Pozemky 031 012 138485    138485 

Umelecké diela a 

zbierky 

032 013      

Predmety z drahých 

kovov 

033 014      

Stavby 021 015 993089 331160   1324250 

Samostatné 

hnuteľné veci 

a súbory hnut. vecí 

022 016  

86564 

    

86564 

Dopravné 

prostriedky 

023 017 25282    25282 

Pestovateľské celky 

trvalých porastov 

025 018      

Základné stádo 

a ťažné zvieratá 

026 019      

Drobný DHM 028 020      

Ostatný DHM 029 021 15182    15182 

Spolu   1258602 331160   1589762 

 

 

 

 

 



a) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Oprávky, 

OP  

k 31.12.2010 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

Oprávky, 

OP 

 

k 31.12.2011 

OP k pozemkom 092 012      

OP k umeleckým dielam 

a zbierkam 

092 013      

OP k predmetom 

z drahých kovov 

092 014      

Oprávky a OP k stavbám 081 

092 

015  

377102 

 

53293 

   

430394 

Oprávky a OP k 

samostatným hnuteľným 

veciam a súb.hn.v. 

082 

092 

016  

67699 

 

5013 

   

72711 

Oprávky a OP 

k dopravným  

prostriedkom  

083 

092 

017  

25282 

    

25282 

Oprávky a OP 

k pestovateľs. celkom 

trvalých porastov 

085 

092 

018      

Oprávky a OP 

k základnému stádu 

a ťažným zvieratám 

086 

092 

019      

Oprávky a OP 

k drobnému DHM 

088 

092 

020      

Oprávky a OP 

k ostatnému DHM 

089 

092 

021  

11950 

 

1143 

   

13092 

Spolu   482032 59448   541480 
 

 

 

      Korekcia – oprávky k  majetku obce uvedenému  v tabuľke  k 31. 12. 2011 je spolu 541479 € (údaje 

pri inventarizácii zhodné bez rozdielov  so zostatkami na jednotlivých účtoch oprávok k dlhodobému 

majetku v hlavnej knihe). To znamená, že zostatková cena obecného majetku  k 31. 12. 2011 

predstavuje spolu hodnotu  1811944 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav a vývoj finančných  fondov v € - fondové hospodárenie 
 

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011  

časť A – vedľajšie hospodárenie – obec Zubák nemala 

  

Časť B  - hlavná činnosť obce - náklady na hlavnú činnosť 

 

 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v €/ 

 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 11470 

   

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob    

Aktivácia    

   

Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 221643 

 633 – Výnosy z poplatkov  15436 

Ostatné výnosy   

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z 

prevádzkovej činnosti 

5181 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

  

Finančné výnosy 662 - Úroky 1423 

 668 - Ostatné finančné výnosy 243 

   

Mimoriadne výnosy  674- Zúčtovanie rezerv 6511 

   

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov  

691 - Výnosy z bežných transferov z 

rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

vyššieho územného celku v 

rozpočtových organizáciách a 

príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom 

 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 

obcou  

692 - Výnosy z kapitálových 

transferov z rozpočtu obce alebo z 

rozpočtu vyššieho územného celku v 

rozpočtových organizáciách a 

príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom 

 

alebo VÚC 693 - Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo štátneho rozpočtu a od 

iných subjektov verejnej správy 

7236 

 694 - Výnosy samosprávy z 

kapitálových  transferov zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov 

verejnej správy 

20342 

 695 - Výnosy samosprávy z bežných 0 



transferov od Európskych 

spoločenstiev 

 696 - Výnosy samosprávy z 

kapitálových  transferov od 

Európskych spoločenstiev 

6730 

 697 - Výnosy samosprávy z bežných 

transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy 

0 

 698 - Výnosy samosprávy  z 

kapitálových  transferov od ostatných  

subjektov mimo verejnej správy 

0 

 699 - Výnosy samosprávy z odvodu 

rozpočtových príjmov 

4004 

Spolu  300219 

 

2. Náklady  - popis a výška významných položiek /v €/ 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  15545 

 502 – Spotreba energie 12225 

   

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 290 

 512 – Cestovné 1951 

 513 – Náklady na reprezentáciu  510 

 518 – Ostatné služby  35739 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  43034 

 524 - Zákonné sociálne poistenie 14425 

 525 - Ostatné sociálne poistenie  0 

 527 - Zákonné sociálne náklady 1538 

 528 - Ostatné sociálne náklady 0 

Dane a poplatky  532 - Daň z nehnuteľností 115 

 538 - Ostatné dane a poplatky 44 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 548 - Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

15 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 - Odpisy dlhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

59448 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

552 - Tvorba zákonných rezerv  z 

prevádzkovej činnosti 

 

časového rozlíšenia   553 - Tvorba ostatných rezerv z 

prevádzkovej činnosti  

3868 

   

Finančné náklady  568 - Ostatné finančné náklady 2196 

   

Mimoriadne náklady    

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov  

584 - Náklady na transfery z rozpočtu 

obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku do rozpočtových 

organizácií a príspevkových 

organizácií zriadených obcou alebo 

vyšším územným celkom 

 

 

67182 

   

Dane z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov 312 

   

Spolu  258437 



 

1. Rozpočet obce na rok 2011  

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.  

 

Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 10.11.2010  uznesením č. 49/2010 

 

 

Bol zmenený:  

- prvá  zmena  schválená dňa 27.07.2011 uznesením č. 38/2011 

- druhá zmena schválená dňa 29.11.2011 uznesením č. 54/2011 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný  

 

 

Analýza hospodárenia  obce k 31.12.2011 . 
 

 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €  

 

 

 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

694833 694615                 99,96 

     
      

     
Zdroj Názov položky 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť  k 
31.12.2011  

          

111  292019 Príjmy z refundácie 0 0 62 

111  
312001 Tuzemské bežné transfery v 
rámci VS zo štátneho rozpočtu 

219485 227835 223143 

1161 
312011 Tuzemské bežné transfery 
od ostatných subjektov VS 

1000 1000 1577 

41   
111003 Výnos dane z príjmov 
poukázaný územnej samospráve 

180000 180000 183784 

41   121001 Daň z pozemkov 36580 36580 32903 

41   121002 Daň zo stavieb 4360 4360 4327 

41   133001 Daň za psa 430 430 413 

41   
133012 Daň za užívanie verejného 
priestranstva 

170 170 258 

41   
133013 Daň za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 

6700 6700 6833 

41   
212002 Príjmy z prenajatých 
pozemkov 

0 0 175 

41   
212003 Príjmy z prenajatých budov, 
priestorov a objektov 

4050 4050 3746 



41   
223001 Poplatky a platby za predaj 
výrobkov, tovarov a služieb 

12870 12870 13277 

41   223003 Poplatky a platby za stravné 150 150 243 

41   242    Úroky z tuzemských vkladov 180 180 70 

41   
244    Úroky z tuzemských 
termínovaných vkladov 

1020 1020 1496 

41   292019 Príjmy z refundácie 50 50 44 

41   292027 Iné 2500 4003 6729 

41   311    Tuzemské bežné granty 0 0 100 

Úhrn   469545 479398 479180 

          

 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

228240 228518 100,12 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  180000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 

poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 183784 €, čo predstavuje plnenie na 102,10 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 40940 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 37230 €, čo je 90,93 % plnenie. 

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 32903 €, dane zo stavieb boli vo výške 4327 €.  K 31.12.2011 

obec neviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností . 

c) Daň za psa   

Z rozpočtovaných 430 €. Bol skutočný príjem 413 € čo predstavuje 96,04 % 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva  

Rozpočet bol 170 €, skutočnosť 258 €. čo predstavuje 151,76 % 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Tato položka bola rozpočtovaná vo výške 6700 € plnenie k 31.12.2011 bolo vo výške 6833 € 101,98%  

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

22323 25880 115,93 

 

     

a)    Administratívne poplatky a iné poplatky a platby a úroky 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 22323 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 25880 €, čo je 115,93% 

Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, poplatok za prevádzku TKR vo výške 7921 €, za 

vyhotovenie fotokópii vo výške 65 €,  poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase ktorý je vo výške 

284 €, príjem z recyklačného fondu  vo výške 762 €, stavebný poplatok vo výške 15 €, poplatok za 

fitnes 584 €. Úroky boli vo výške 1566€. 

 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

4053 6873 1,70 

 

 



 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. ÚPSVaR       1576,70 Aktivačný pracovníci 

2. Obvodný úrad Pov.Bystrica  299,97 Evidencia obyvateľstva 

3. Krajský stavebný úrad 845,37 Spoločný stavebný úrad 

4. Krajský školský úrad  206952 Školstvo - bežné výdavky 

5. Krajský školský úrad      3270,40 Školstvo výchovno vzdel. poukazy 

6. Krajský školský úrad      4160,08 Školstvo – dopravné 

7. ÚPSVaR Pov. Bystrica  442,20 Stravné pre deti v HN 

8. ÚPSVaR Pov. Bystrica        116,20 Školské potreby pre deti v HN 

9. Krajský školský úrad        180 Žiaci z nevýhodneného prostredia 

10. Krajský úrad živ. prostredia 103,65 Na agendu životného prostredia 

11. Krajský školský úrad     2248 MŠ na výchovnovzdelávací proces 

12 Krajský úrad pre cest. dopr.    47,13 Spoločný stavebný úrad 

13 ObÚ Považská Bystrica        935,73 Transfer na konanie volieb 

14 MF SR       3200 Projekt dieťa súčasť prírody 

 SPOLU 224377,43  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

4) Kapitálové príjmy :  

 Obec Zubák v roku 2011 nemala žiadne kapitálové príjmy. 

 

5) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

215435 215435 100 

 

Vo finančných operáciách je v rozpočte prebytok hospodárenia za rok 2010 v sume 215435 €. 

 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011  v € 
 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

409893             224424,32                 54,75 

Suma rozpočtu sa skladá z bežných výdavkov 190202 a kapitálových výdavkov 219691 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

190202 139091,22 73/13 

 

 
Výdavky bežného rozpočtu v € 

   
     

Zdroj Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

zmenách 

Skutočnosť  
k 

31.12.2011  

          



111  
611    Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. 
plat...vrátane ich náhrad 

0 0 161 

111  633006 Všeobecný materiál 0 0 2721 

111  
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a 
kompenzačné pomôcky 

100 100 0 

111  635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 0 0 188 

111  
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo 
ich častí 

0 0 104 

111  637004 Všeobecné služby 0 0 271 

111  637014 Stravovanie 500 500 0 

111  637026 Odmeny a príspevky 0 0 689 

111  637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 45 45 86 

111  641006 Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii 2000 2000 892 

1161 
611    Tarifný plat, sobný plat, zákl. plat, funk. plat...vrátane 
ich náhrad 

1000 1000 362 

1161 
625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného 
fondu solidarity 

0 0 19 

1161 
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a 
náradie 

300 300 159 

1161 633006 Všeobecný materiál 500 500 358 

1161 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0 0 37 

1161 633015 Palivá ako zdroj energie 0 0 206 

41   
611    Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. 
plat...vrátane ich náhrad 

54298 59298 47918 

41   621    Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 0 252 

41   623    Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 5746 6146 3971 

41   
625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské 
poistenie 

795 945 512 

41   
625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 
poistenie 

7330 7930 5990 

41   625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie 710 760 493 

41   
625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 
poistenie 

1610 1760 1187 

41   
625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v 
nezamestnanosti 

727 777 425 

41   
625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného 
fondu solidarity 

2090 2440 1836 

41   627    Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 220 220 146 



41   631001 Cestovné náhrady - tuzemské 4150 4150 1951 

41   632001 Energie 17150 17800 13820 

41   632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 8455 8455 3415 

41   633003 Telekomunikačná technika 0 0 179 

41   
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a 
náradie 

1000 1000 2729 

41   633006 Všeobecný materiál 4940 4940 2321 

41   633007 Špeciálny materiál 790 790 611 

41   
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a 
kompenzačné pomôcky 

672 672 819 

41   633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0 0 47 

41   633015 Palivá ako zdroj energie 800 800 411 

41   633016 Reprezentačné 450 450 335 

41   634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2200 2200 855 

41   634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 1200 1200 365 

41   634003 Poistenie 600 600 303 

41   635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 1300 1300 376 

41   
635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových 
strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

5000 5000 4275 

41   
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo 
ich častí 

10960 11210 3570 

41   
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 

850 850 693 

41   637002 Konkurzy a súťaže 200 1200 797 

41   637004 Všeobecné služby 7200 7200 6131 

41   637005 Špeciálne služby 1000 1000 734 

41   637009 Náhrada mzdy a platu 0 0 6412 

41   637011 Štúdie, expertízy, posudky 0 0 11 

41   637012 Poplatky a odvody 14850 20470 7028 

41   637014 Stravovanie 2500 2500 2602 

41   637015 Poistné 1300 1300 1116 

41   637016 Prídel do sociálneho fondu 330 330 189 

41   637026 Odmeny a príspevky 2200 2800 1388 

41   637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 1900 1900 1205 

41   637032 Mylné platby 0 0 1156 

41   641006 Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii 0 0 1198 

41   
642001 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a 
neinvestičnému fondu 166 166 166 

41   
642002 Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej 
všeobecne prospešné služby 1000 1000 1021 

41   642007 Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a 664 664 664 



cirkevnej charite 

41   642014 Transfery jednotlivcovi 3534 3534 1216 

   Spolu 175332 190202 139092 

          
 

 

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 59298 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 47918 €, čo je 80,80 % 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  21923 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 14812 €, čo je 67,56 % 

čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

 

 

c) Tovary a služby 

    Z rozpočtovaných  100117 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 65844 €, čo je          

    65,76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné  

    náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a    

    ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

     Z rozpočtovaných 5364 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 3067 €, čo    

     predstavuje 57,18 % čerpanie. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami - 

    obec nemá žiadne úvery 

 

 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

219691 85333 38,84 

 

v tom : 

 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu v €  

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť 

 k 

31.12.2011 

 4     

 41 Projekty 13323 13323   0 

 41 Vodovod, plynofikácia 154870   117768   0 

 46 Výstavba obecného vodovodu 16600 88600 85333 



      

Spolu   184793 219691 85333 

 
 

 

a) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 
Ide o nasledovné investičné akcie : 

- výstavba obecného vodovodu  = 85333 € 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

0                   0                 

  

  

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010 
 

Výsledok hospodárenia za rok 2010 je prebytok rozpočtu obce vo výške  215435 €. 

   

Prebytok rozpočtu za rok 2010 vo výške  215435 €, navrhlo OZ použiť v roku 2011 na  

tvorbu rezervného fondu - kapitálové výdavky. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2011 0 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 215435 

               - úbytok za r. 2011 85333 

KZ k 31.12.2011 130102 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 191316 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, upravený o sociálny fond v sume 403 €  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu     190913 €  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond podľa zákona vo výške min. 10% prebytku hospodárenia 

príslušného rozpočtového roka. V roku 2011 obec neviedla rezervný fond na samostatnom 

bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo   

            

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2011  0       



Prírastky - z prebytku hospodárenia 215435      

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

Výstavba obecného vodovodu  

 

85333       

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2011 130102       

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

     
  

  

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2011 396,73 

Prírastky - povinný prídel -   1,5     %                                               189 

               - ostatné prírastky 0     

Úbytky   - čerpanie                  183 

  

KZ k 31.12.2011 402,73 

 

      6. Finančné usporiadanie vzťahov  voči  

 
a. štátnemu rozpočtu 

b. štátnym fondom 

c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 

 

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 štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2011 

 

- 3 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2011 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Obvodný úrad Evidencia obyvateľov 299,97 299,97 0 

Obvodný úrad Skladník CO 106 106 0 

Krajský 

stav.úrad  

Spoločný stavebný úrad 845,37 845,37 0 

Krajský 

stav.úrad  

Spoločný stavebný úrad cestná 

dotácia  

47,13 47,13 0 

Krajský 

školský úrad 

Školstvo bežné výdavky 206952 20952 0 

Krajský 

školský úrad 

Školstvo výchovno vzdel. 

poukazy 

3270,40 3270,40 0 

Krajský 

školský úrad 

Školstvo – cestovné  4160,08 4160,08 0 

Krajský 

školský úrad 

Predškolská výchova + žiaci 

z nevýhodneného prostredia 

2428 2428 0 

KÚ ŽP Agenda živ. prostredia 103,65 103,65 0 

ÚPSVaR Pre deti v HN 558,40 558,40 0 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť 1576,70 1576,70 0 

ObÚ Považská 

Bystrica 

Voľby NR SR 2012 935,73 935,73 0 

MF SR Projekt dieťa súčastnosti 3200 3200 0 

 

D. Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN podmienkach poskytovania dotácií   (na podporu 

všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. ) 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2011 

 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2011 

 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 1000 € 1000 € 0 

Rímsko-katolícka cirkev           664 €                         664 €            0 

Jednota dôchodcov Slovensko          166 €                                           166 €            0 

 

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o podmienkach 

poskytovania dotácií 

 

 

 

 

 

 



Stav finančných prostriedkov obce k 31.12.2011 
 
 
P.č. 
 
. 

 
 

N á z o v 
 

 
 

Účet číslo 
 

 
Konečné zostatky FP  
na účtoch v banke a v 

pokladnici v  Sk 

1.  Základný bežný účet obce v Dexia banka a.s. 221 104778,70     

2.  Základný bežný účet VÚB 221   43417,89 

  Tremínovaný účet v VÚB 221   42166,08 

  Dotačný účet v VÚB 221          16,60 

 S  p  o  l  u    

7.  Bankový účet sociálneho fondu obce                      221                           402,73 

 S  p  o  l  u    

8. Pokladnica 211       533,68 

 
 S  p  o  l  u                 191315,68     

 

 

 

 Obec v roku 2011    

  nevykonávala podnikateľskú činnosť, 

  nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí, 

  v účtovnom roku 2011 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu, 

  v účtovnom roku 2011 nenadobudla  , dočasné listy a obchodné podiely v žiadnych  

       obchodných spoločnostiach, 

-     obec Zubák nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

-     prebytok hospodárenia bude použitý  na výstavbu obecného vodovodu, vypracovanie projektov     

      a 10% bude použitých na rezervný fond. 

 

 

 

Vypracovala: Plešková                                                           Pavol Gelo – zástupca starostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


