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1. Prezentácia obce
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Názov – OBEC Trenčianska Turná

Adresa – Trenčianska Turná č. 86, 913 21 Trenčianska Turná

IČO - 312 053

DIČ – 2021080017

Počet obyvateľov k 31.12.2012 – 3131 obyvateľov

Počet zamestnancov obce vrátane volených predstaviteľov – 21 osôb

Podnikateľská činnosť – nebola vykonávaná v roku 2012

Starosta obce – Ing. Peter Mikula

Zástupca starostu obce – Mgr. Vladimír Zvalený

Hlavný kontrolór obce – Ing. Ľubica Machálková

Osoba zodpovedná za účtovníctvo – Ing. Adriana Závodská

2. Rozpočet obce na rok 2012
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Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2012.
Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný
rozpočet
a kapitálový rozpočet obce boli
zostavené
ako
prebytkové.
Súčasťou rozpočtu boli aj finančné operácie a rozpočet právneho subjektu obce – Základná
škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná, ktorý bol zostavený ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012 .
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením
č.223/2011. Na rok 2012 boli schválením rozpočtu rozpísané aj rozpočtové opatrenia pre
rozpočtovú organizáciu – Základná škola s materskou školou - RO č. 1/2012, RO č. 2/2012,
RO č. 3/2012. Uvedené RO boli zmenené RO č. 4/2012, ktoré bolo schválené uznesením OcZ
č. 5/2013, RO č. 5/2012, ktoré bolo schválené uznesením OcZ č. 6/2013, RO č. 6/2012, ktoré
bolo schválené uznesením OcZ č. 7/2013 dňa 30.1.2013. Posledná úprava rozpočtu obce za
rok 2012 bola schválená dňa 30.1.2013 uznesením OcZ č.4/2013 a konečný stav rozpočtu
je nasledovný:

Schválený a upravený rozpočet obce k 31.12. 2012
Rozpočet obce v € :
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

1894321
1894321
0

2996253
2990048
6205

1490893
806316
+684577

1676642
719074
+957568

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového
rozpočtu

312128
300000
+12128

823726
811909
+11817

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

60000
95910
-35910

448107
668259
-220152

Príjmy ZŠ s MŠ
Výdavky ZŠ s MŠ
Hospodárenie ZŠ s MŠ

31300
692095
-660795

47778
790806
-743028

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce –
prebytkový rozpočet
z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
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3. Rozbor plnenia rozpočtových príjmov za rok 2012 v €
Rozpočet na rok 2012
2996253

Skutočnosť k 31.12.2012
2909662,47

% plnenia
97,11

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
790552

Skutočnosť k 31.12.2012
792438,55

% plnenia
100,24

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 606484 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 606484,46 €, čo predstavuje plnenie
na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 115357 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 117543,08 €, čo je
101,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov za rozpočtový rok 2012 boli vo výške 30323,29
€, dane zo stavieb boli vo výške 86325,81 € a dane z bytov vo výške 893,98 €. Za
zdaňovacie obdobie roku 2012 bolo uhradených 115356,79 €, za nedoplatky z minulých
rokov 2186,29 €. T toho vyplýva, že za rozpočtový rok 2012 bola daň z nehnuteľnosti
uhradená v plnej výške. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo
výške 100,27 €.
c) Daň za psa 2086,49 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 692,85 €.
e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 65100,57 €.
f) Daň z úhrad za dobývací priestor 531,10 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
256315

Skutočnosť k 31.12.2012
258465,26

% plnenia
100,84

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 141014 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 141016,12 €, čo je
100,00 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 23302,41 €, príjem
z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 115851,28 €, prenájom
plynovodu, multifunkčné ihrisko vo výške 1297,17 € a príjmy z prenajatých prístrojov,
zariadení a materiálu vo výške 565,26 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 107432 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 109581,11 €, čo je
102,00 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za matričnú činnosť, stavebnú
činnosť, ktoré sú vo výške 3973 €, poplatok z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
vo výške 103157,61 € ( napr. popl.za služby DSS – 92312,51 €, poplatok za stavebný úrad7114,50 €, poplatok za vyhlasovanie MR, cintorínsky poplatok, služby domu smútku, za
predaj kníh a medailí ........) Príjem za poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol vo výške
291,50 € a príjem z vyrubených pokút vo výške 2150 €..
c) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 2306 € bol skutočný príjem 2306,16 €, z toho úroky z bankových účtov vo
výške 445,32 € a úrok z exekučného konania vo výške 1860,84 €.
d) Ostatné príjmy
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Z rozpočtovaných 5563 € bol skutočný príjem 5561,87 €. Prevažnú časť ostatných
príjmov tvoria príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov minulých rokov, z refundácií
a náhrad škôd.

3) Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2012
629775

Skutočnosť k 31.12.2012
633530,31 €

% plnenia
100,60

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Poskytovateľ
Krajský školský úrad TN
Krajský školský úrad TN
Krajský školský úrad TN
ÚPSVaR TN
Krajský školský úrad TN
Obvodný úrad TN
Európsky sociálny fond
ÚPSVaR TN
ÚPSVaR TN
Krajský stavebný úrad TN
ObÚ pre cestnú dopravu TN
Krajský úrad ŽP TN
Obvodný úrad TN
Obvodný úrad TN
Ministerstvo práce,soc. vecí
Podnikateľské subjekty
Podnikateľské subjekty
Podnikateľské subjekty
Povodie Váhu Piešťany
Ministerstvo pôdohospodár.
Ministerstvo život.prostredia

Suma v €
473730,00
20195,40
4591,00
16658,83
6134,00
4779,25
18944,89
380,00
66,40
2901,60
165,07
337,30
1029,60
2781,80
57779,25
940,00
613,44
1650,00
550,00
11531,10
7771,38

Účel
Školstvo prenesené kompetencie
Školstvo – dopravné, vzdel.poukazy
Školstvo – odchodné,znevýhod.prostr
Zamestnanosť § 50i, § 50e
Školstvo – predškolská výchova
Matričná činnosť
Školstvo - moderná škola
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Stavebná činnosť
Špeciálny stav. úrad – účelov.komun.
Starostlivosť o ŽP
Register obyvateľstva
Voľby do NR SR 2012
Sociálna služba
Grant – Mikulášsky večierok
Grant – Povodie Váhu
Grant – DSS a DD
Grant – Idú Furmani, Folklór.festival
Transfer regenerácia centra obce
Transfer zberný dvor

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

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
823726

Skutočnosť k 31.12.2012
641754,93

% plnenia
77,91

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 223700 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 41728,09 €, čo
predstavuje 18,65 % plnenie. Príjem z predaja nepotrebného majetku – avia,traktor bol vo
výške 400 € a z predaja pozemkov vo výške 41328,09 €.
b) Granty a transfery
V roku 2012 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery:
- Ministerstvo život.prostredia – 95 % prostriedky EÚ,ŠR – 300564,89 € - zberný dvor
- Ministerstvo pôdohospodárstva – 95 % prostriedky EÚ,ŠR – 277783,28 € - regenerácia
centra obce
- MVa RR SR – 95 % prostriedky EÚ,ŠR – 12128,67 € - rekonštrukcia verejného
osvetlenia
- Obvodný úrad Trenčín – 9550,00 € - dotácia kamerový systém
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5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
448107

Skutočnosť k 31.12.2012
448107,57

% plnenia
100,00

V roku 2012 bola súčasťou príjmových finančných operácií nevyčerpaná dotácia
normatívnych finančných prostriedkov na dopravné z roku 2011 vo výške 221,43 €, čerpaná
do 31.3.2012 podľa zákona č. 583/2004 T.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
rozpočtovou organizáciou ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva bola schválená tvorba rezervného fondu vo výške
24445,71 € a príjem úveru v celkovej výške 423440,43 € - zberný dvor.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná
škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná
Rozpočet na rok 2012
47778

Skutočnosť k 31.12.2012
135365,85

% plnenia
283,32

Z rozpočtovaných bežných príjmov 47778 € bolo plnenie 48777,92 € a príjmové finančné
operácie boli plnené vo výške 86587,93 €.

4. Rozbor plnenia rozpočtových výdavkov za rok 2012 v €
Rozpočet na rok 2012
2990048

Skutočnosť k 31.12.2012
2831456,05

% plnenia
94,70

Skutočnosť k 31.12.2012
723007,33

% plnenia
100,55

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
719074
v tom:

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Verejný poriadok a bezpečnosť
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana životného prostredia
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby
Umelecké súbory
Knižnice

Rozpočet
215152
2438
5455
39264
1309
3153
22377
34250
76249
10321
337
27254
32398
14490
939
17844
1495
590
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Skutočnosť
215329,43
2438,04
5455,34
39263,84
1308,62
3153,86
22990,68
34250,37
76247,54
10321,20
337,30
27261,90
32400,98
14486,57
939,28
17842,76
1494,58
590,26

v €
% plnenia
100,08
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
102,74
100,00
100,00
100,00
100,00
100,03
100,01
99,98
100,00
99,99
99,97
100,00

Múzeá a galérie
Ostatné kultúrne služby vrátane KD
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Základné vzdelanie
Vzdelávanie zamestnancov
Staroba
Zariadenia sociálnych služieb
Ďalšie sociálne služby -staroba
Sociálna pomoc občan. v hm.núdzi
Spolu

1755
44819
2684
7683
480
778
112
151420
3582
446
719074

1755,24
46301,47
2683,79
7682,80
480,00
778,00
112,49
153072,40
3582,19
446,40
723007,33

100,00
103,31
100,00
100,00
100,00
100,00
100,44
101,09
100,00
100,09
100,55

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 203733 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 204345,22 €, čo
je 100,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
matrikárky, stavebného úradu, pracovníkov na verejnoprospešných prácach, pracovníkov
DSS a DD.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 75466 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 75466,66 €, čo je
100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa
do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 390249 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 393568,8 €, čo je
100,85 % čerpanie. Ide o neinvestičné výdavky obce, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 10362 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 10362,81 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 39264 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 vo výške 39263,84 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
811909

Skutočnosť k 31.12.2012
562911,15

% plnenia
69,33

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Verejný poriadok
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ostatné kultúrne služby vrátane KD
Náboženské a iné spoločenské služby
Predškolská výchova

rozpočet
20554
11942
60280
476021
186000
2395
2000
46000
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v€
skutočnosť
8554,25
11942,28
59280,58
474021,68
0,00
2395,2
0,00
0,00

Zariadenia sociálnych služieb
Spolu

6717
811909

6717,16
562911,15

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné zrealizované investičné akcie :
- informačný systém obce vo výške 270,81 €
- nákup pozemkov vo výške 8283,44 €
b) Verejný poriadok
- kamerový systém rozšírenie vo výške 11942,28 €
c) Cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Most nad Hukov potok geodet. práce vo výške 150 €
- Podlužie – Močiar – PD vo výške 50 €
- Priem. zóna pri ČS AGIP PD vo výške 21456,57 €
- MK ul.Obchodná doasfaltovanie vo výške 1320 €
- Ul.Oslobodenia II. stavebné práce vo výške 36304,01 €
d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi
Ide o nasledovné investičné akcie :
- zberný dvor – PD, posudky, vyjadrenia, stavebné práce vo výške 470591,68 €
- nákup kosačky vo výške 3430 €
e) Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
Ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup elektrického sporáka vo výške 2395,20€
f) Zariadenia sociálnych služieb
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia práčovne – vo výške 6717,16 €

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
668259

Skutočnosť k 31.12.2012
668259,77

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných 668259 € bolo na splácanie istiny z prijatých bankových úverov skutočné
čerpanie k 31.12.2012 vo výške 633007,77 € a na splácanie istiny úveru zo ŠFRB vo výške
35252 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - Základná
škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná:
Rozpočet na rok 2012
790806

Skutočnosť k 31.12.2012
877277,80

% plnenia
110,93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 788374 € boli skutočné výdavky 789166,92 €,
z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 2432 € bolo plnenie 2431,57 € a plnenie
výdavkových finančných operácií bolo vo výške 85679,31 €.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
Obec Trenčianska Turná ukončila hospodárenie v roku 2012 nasledovne:
Príjmy spolu (BP+KP+FO)
Výdavky spolu (BP+KP+FO)

2909662,47
2831456,05
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Bežné príjmy - obec
Bežné príjmy – ZŠ s MŠ
Bežné príjmy spolu

1684434,12 €
48777,92 €
1733212,04 €

Bežné výdavky - obec
Bežné výdavky – ZŠ s MŠ
Bežné výdavky spolu

723007,33 €
789166,92 €
1512174,25 €

Bežný rozpočet – prebytok vo výške 221037,79 €.
Kapitálové príjmy - obec
Kapitálové príjmy – ZŠ s MŠ
Kapitálové príjmy spolu

641754,93 €
0€
641754,93 €

Kapitálové výdavky - obec
Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky spolu

562911,15 €
2431,57 €
565342,72 €

Kapitálový rozpočet – prebytok vo výške 76412,21 €.
BP+KP-BV-KV= prebytok hospodárenia

297450 €

Finančné operácie príjmy- obec
Finančné operácie príjmy- ZŠ s MŠ
Finančné operácie výdavky - obec
Finančné operácie výdavky – ZŠ s MŠ
Zostatok finančných operácií

448107,57 €
86587,93 €
668259,77 €
85679,31 €
-219243,58 €

BP+KP-BV-KV-FO

78206,42 €

• Prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm.a) a b)
zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. vo výške 297450 € je zdrojom rezervného
fondu.
• Schodok finančných operácií v sume 219243,58 € bol v roku 2012 vznikol ako rozdiel
príjmových finančných operácií a výdavkových finančných operácií- splácaním bankových
úverov a úverov zo ŠFRB prijatých v minulých rokoch.
Schodok finančných operácií je financovaný z prebytku rozpočtového hospodárenia
zisteného podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm a) a b) zákona č. 583/2001 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení n.p.
Návrh na tvorbu rezervného fondu (RF):
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto
prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 206,93 €, a to na :
- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ vo výške 206,93 € ( AÚ 357 003 ),
ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek
4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto finančné prostriedky
budú súčasťou rozpočtových príjmov obce v roku 2013 – časť finančných operácií.
V zmysle ustanovenia § 15 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec vytvára rezervný fond vo výške schválenej obecným zastupiteľstvom. Minimálny ročný
prídel je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
Bežné
Bežné
Bežné
Bežné

príjmy - obec
príjmy – ZŠ s MŠ
výdavky - obec
výdavky – ZŠ s MŠ

1684434,12
48777,92
723007,33
789166,92

€
€
€
€

Prebytok bežného rozpočtu:

221037,79 €

Kapitálové príjmy - obec
Kapitálové výdavky - obec
Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ
Prebytok kapitálového rozpočtu:
Prebytok rozpočtového hospodárenia:

641754,93 €
562911,15 €
2431,57 €
76412,21 €
297450,00 €

-

odpočet nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR

- 206,93 €

Prebytok rozpočtového hospodárenia celkom:

297243,07 €

FINANČNÉ OPERÁCIE:
Príjem z rezervného fondu
Príjem nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2011
Príjem úveru
Školská jedáleň stravné
Spolu príjem FO :
Výdavky na splácanie bankových úverov
Výdavky na splácanie úverov zo ŠFRB
Školská jedáleň – nákup potravín
Spolu výdavky:

24445,71 €
221,43 €
423440,43 €
86587,93 €
534695,50 €
633007,77 €
35252,00 €
85679,31 €
753939,08 €

Schodok finančných operácií:

- 219243,58 €

Tvorba výšky rezervného fondu ( RF ):
Prebytok rozpočtového hospodárenia celkom :
Schodok finančných operácií:
Tvorba rezervného fondu za rok 2012

297243,07 €
-219243,58 €
77999,49 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2012 vo výške 77999,49 €, t.j. vo výške 100 % z prebytku rozpočtového
hospodárenia. Tento rezervný fond bude uznesením obecného zastupiteľstva použitý na
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného investičného majetku – výstavba,
rekonštrukcia, modernizácia, nákup DLHIM.
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6. Výsledok hospodárenia za rok 2012
Výnosy a náklady obce za rok 2012

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

102137,51

Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

632 – Daňové výnosy

790436,40

samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

641- Tržby z predaja DLHIM
642 – Tržby z predaja materiálu
645 – Ostatné pokuty a penále
648 - Ostatné výnosy

4309,47
41923,09
87,54
2150,00
145311,15

z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek

653 – Zúčtovanie rezerv

Finančné výnosy

662 - Úroky

Mimoriadne výnosy

672 – Náhrady škôd

9877,30

z prevádzkovej činnosti
5431,69
153,83

Výnosy z transferov a rozpočtových 693 – Výnosy samosprávy
príjmov
z bežných transferov zo ŠR

95398,87

v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou

73230,57

694 – Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov zo ŠR
696 - Výnosy samosprávy

62896,92

z kapitálových transferov od ES
697 – Výnosy samosprávy

3858,48

z bežných transferov
o ost.subjektov mimo VS
alebo VÚC

698 – Výnosy samosprávy

4406,18

z kapitálových transferov
o ost.subjektov mimo VS
699 – Výnosy samosprávy

47775,67

z odvodu rozpočtových príjmov
Spolu

1389384,67
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2. Náklady - popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu

40169,88

502 – Spotreba energie

73693,11

511 – Opravy a udržiavanie

67390,24

512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu

Osobné náklady

Suma v €

807,82
1457,31

518 – Ostatné služby

154033,94

521 – Mzdové náklady

221287,55

524 – Zákonné sociálne

73080,94

poistenie
525 – Ostatné sociálne

3295,87

poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady

13600,92

Dane a poplatky

538 – Ostatné dane a poplatky

2418,64

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

541 – Zostatková cena
predaného DNaHM
545 – Ostatné pokuty a penále

11218,56

Odpisy, rezervy a opravné položky

548 - Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
551 – Odpisy DLH a NM

180,00
2788,15
276806,37

z prevádzkovej a finančnej činnosti 553 – Tvorba ostatných rezerv
a zúčtovanie
z prevádzkovej činnosti

13235,76

Finančné náklady

36019,23

562 – Úroky
568 – Ostatné finančné náklady

Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

584 – Náklady na transfery

8971,63
343797,93

z rozpočtu obce do RO
586 - Náklady na transfery

7450,00

z rozpočtu obce mimo subj. VS
Dane z príjmov

591 – Splatná daň z príjmov

Spolu

179,40
1351883,25
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7. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch obce
k 31.12. 2012
Bežné účty:
Základný bežný účet vo VÚB Trenčín
24025-202/0200

21790,39 €

Základný bežný účet v Prima banke Trenčín
0604342001/5600
Bežný účet v Prima banke Trenčín
0604343004/5600 – účet hmotná núdza
Bežný účet v Prima banke Trenčín
0604348008/5600 – účet dotácií prenesených kompetencií
Bežný účet v Prima banke Trenčín
0604344007/5600 – účet bytov. domov č.31,829,1443
SPOLU zostatok na BÚ obce ...........................................
Vkladový výdavkový účet RO – ZŠ s MŠ
0658260001/5600
SPOLU zostatok na BÚ obec + RO

107733,88 €

0,46 €

50,35 €

96790,65 €
226365,73 €

0,00 €
................................. 226365,73 €

Fondové účty:
Sociálny fond vo VÚB Trenčín
1169-24025-202/0200

403,00 €

Bežný účet rezervného fondu Prima banka Trenčín
0604342001/5600

SPOLU zostatok na bankových účtoch ............................
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0,00 €

226768,73 €

8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho
fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond najmenej vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012

0,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia z roku 2011

24445,71

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :
-

uznesenie č. 210/2012 zo dňa 28.11.2012

24445,71

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2012

0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zákon o sociálnom fonde
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012
Prírastky - povinný prídel -

356,95
1 % + 0,25 %

2106,72

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

1862,25

- regeneráciu PS

0,00

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2012

601,42
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9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom a spolkom so
sídlom v obci
d. rozpočtu VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
-2-

Krajský školský úrad TN
Krajský školský úrad TN
Krajský školský úrad TN
ÚPSVaR TN
Krajský školský úrad TN
Obvodný úrad TN
Európsky sociálny fond
ÚPSVaR TN
ÚPSVaR TN
Krajský stavebný úrad TN
ObÚ pre cestnú dopravu TN
Krajský úrad ŽP TN
Obvodný úrad TN
Obvodný úrad TN
Ministerstvo pôdohospodárstva
Ministerstvo život.prostredia
Ministerstvo práce, soc.vecí
Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : stavebné
práce, nákup HIM
- kapitálové výdavky
-2-

Obvodný úrad TN
Ministerstvo pôdohospodárstva
Ministerstvo život.prostredia
Ministerstvo výstavby a RR

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2012
v€
-3-

Suma použitých Rozdiel
prostriedkov
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v roku 2012
v€
v€
-4-

473730,00
20195,40
4591,00
16658,83
6134,00
4779,25
18944,89
380,00
66,40
2901,60
165,07
337,30
1029,60
2781,80
11531,10
7771,38
57779,25
Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2012
v€
-3-

473730,00
19988,47
4591,00
16658,83
6134,00
4779,25
18944,89
380,00
66,40
2901,60
165,07
337,30
1029,60
2781,80
11531,10
7771,38
57779,25

-5-

0
206,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Suma použitých Rozdiel
prostriedkov
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v roku 2012
v€
v€
-4-

9550,00
277783,28
300564,89
12128,67
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9550,00
277783,28
300564,89
12128,67

-5-

0
0
0
0

B. Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami:
C. Obec v roku 2012 poskytla dotácie a transfery v súlade so VZN č. 2/2007
o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel. Poskytnuté dotácie, transfery a príspevky na činnosť boli schválené dňa
27.6.2012 uznesením OcZ č.116/2012.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na financovanie
prevádzkových výdavkov
-1-

Suma
schválených
prostriedkov
na rok 2012

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2012

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2012

Rozdiel
(stĺ.3 –
stĺ.4)

-2-

-3 -

-4-

-5 -

Telovýchovná jednota SLOVAN

5000

5000

5000

0

LMK Trenčianska Turná

1000

1000

1000

0

ZO SZŤP Trenč. Turná

150

150

150

0

1000

1000

1000

0

FS Večernica Trenčianska Turná

500

500

450

50,00

Klub dôchodcov Trenč. Turná

350

350

336,19

13,81

ZO chovateľov okrasných vtákov II.

200

200

200

0

ZO chovateľov poštových holubov

150

150

150

0

Únia žien Slovenska Trenčianska Turná

200

200

180

20,00

50

50

0

50,00

ZO SČK Trenčianska Turná

150

150

150

0

DH Trenčianska dvanástka

100

100

0

100,00

Slovenský zväz rybársky Svinná

50

50

50

0

Minifutbalové mužstvo Kuvajt Trenč.Turná

50

50

0

50,00

300

300

300

0

DFS Štvorlístok Trenčianska Turná

Svojpomocný klub stomikov Trenčín

eRKO Hnutie kresť.spoločenstiev

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky poskytnuté finančné prostriedky, ktoré boli
poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2007 o dotáciách.

D. Finančné usporiadanie s rozpočtom VÚC
V roku 2012 obec neuzatvorila s Trenčianskym samosprávnym krajom žiadnu zmluvu
o poskytnutí transferu.
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10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €
AKTÍVA
Neobežný majetok
- dlhodobý nehmotný
majetok
dlhodobý hmotný
majetok
- dlhodobý finančný
majetok
Obežný majetok

Brutto
41492128,08
4427,40

Korekcia
2870745,64
4427,40

Netto
38621382,44
0,00

40312270,82

2866318,24

37445952,58

1175429,86

0,00

1175429,86

2048800,45

788,68

2048011,77

4988,18

0,00

4988,18

-

zásoby

-

1740947,93

0,00

1740947,93

-

zúčtovanie medzi
subjektami VS
pohľadávky

76095,61

788,68

75306,93

-

finančný majetok

226768,73

0,00

226768,73

Časové rozlíšenie
- Náklady budúcich
období
- Príjmy budúcich
období
Aktíva spolu

8050,06
3968,02

0,00
0,00

8050,06
3968,02

4082,04

0,00

4082,04

43548978,59

2871534,32

40677444,27

PASÍVA
Vlastné imanie

35475411,73

35475411,73

44299,92

44299,92

35431111,81

35431111,81

1564458,85

1564458,85

13235,76
214,00

13235,76
214,00

949306,31
224929,90
376772,88
3637573,69
0,00

949306,31
224929,90
376772,88
3637573,69
0,00

3637573,69

3637573,69

40677444,27

40677444,27

- oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
- výsledok
hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS
- Dlhodobé záväzky
- Krátkodobé záväzky
- Bankové úvery
Časové rozlíšenie
- Výdavky budúcich
období
- Výnosy budúcich
období
Pasíva spolu
-
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11. Stručný prehľad pohľadávok a záväzkov
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto krátkodobé pohľadávky:
-

Voči nájomníkom nebytových priestorov
1294,93 €
voči nájomníkom bytových domov
58489,47 €
pohľadávky nedaňové vyplývajúce z odberateľských vzťahov 7395,41 €
( k nim je vytvorená opravná položka vo výške 788,68 € )
pohľadávky daňové
2322,04 €
daň z príjmov za rok 2012 preplatok z preddavkov
6593,76 €

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto krátkodobé záväzky:
-

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči zdravotným a sociálnym poisťovniam
voči daňovému úradu
ostatné záväzky – zrážky z miezd
ostatné záväzky – vrátenie zábezpeky a mylné platby
nevyfakturované dodávky
zúčtovanie prijatých preddavkov z nájomných bytov

122158,00 €
16942,20 €
10476,76 €
2243,77 €
433,70 €
89,93 €
118,77 €
72466,77 €

12. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
P.č. Druh úveru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VÚB
úver
cudzí
zdroj
eurofondy
Zberný dvor
VÚB
úver
vlastný zdroj
eurofondy
Zberný dvor
Prima banka
Komunal
komfort úver
Prima banka
eurofondy
úver ZŠ s MŠ
Prima banka
eurofondy
úver centrum
ŠFRB
Bytovka s.č.
829
ŠFRB
Bytovka s.č.
1443

Stav
k 1.1.2012

Zostatok
k 31.12. 2012

Zabezpečenie
úveru

Splatnosť Úroková
sadzba v
%

0,00

108633,79 Blanco zmenka

r. 2013

1,71

0,00

21173,92 Blanco zmenka

r. 2015

2,66

140587,53

126823,13 Blanco zmenka

r. 2021

2,883

135325,00

100244,67 Blanco zmenka

r. 2015

2,71

309867,86

19897,37 Blanco zmenka

r. 2015

1,844

r. 2032

3,90

r. 2033

1,20

324670,76

659286,13

314544,10 Záložná zmluva na
bytový dom
v prospech ŠFRB
634160,79 Záložná zmluva na
bytový dom
v prospech ŠFRB
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Počiatočný stav bankových úverov k 1.1.2012 bol 585780,39 €. V priebehu roka
2012 sa dlhová služba obce zvýšila čerpaním bankového úveru na financovanie investícií
obce a spolufinancovanie s EÚ a investičným zámerom obce vo výške 423440,43 €. V roku
2012 obec Trenčianska Turná zaplatila splátky istín bankových úverov vo výške 633007,77 €
a úroky z bankových úverov vo výške 16557,81 €. Konečný stav dlhovej služby obce
k 31.12.2012 voči komerčným bankám je vo výške 376772,88 € a voči ŠFRB 948704,89 €.
Stav nesplatených bankových úverov k 31.12.2012 je vo výške 376772,88 €, čo predstavuje
23,89 % z bežných príjmov obce za predchádzajúci kalendárny rok 2011. Bežné príjmy obce
za rok 2011 boli 1577126,25 €. ( dodržaný zákon č. 583/2004 Z.z., § 17, odst.6 – do 60 %
z bežných príjmov).
Celkové ročné splátky istiny bankových úverov z vlastných zdrojov obce v roku 2012 boli
vo výške 49368 €, čo predstavuje 3,13 % k bežným príjmov roku 2011. To znamená, že
suma ročných splátok návratných zdrojov neprekročila 25% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.

13. Prehľad o poskytnutých
príjemcov

zárukách

podľa

jednotlivých

Obec Trenčianska Turná v rozpočtovom roku 2012 neposkytla žiadnemu subjektu záruky.

14. Podnikateľská činnosť
V roku 2012 obec Trenčianska Turná nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.
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1 5 . V ýr o k n ez áv i sl éh o aud ít o ra
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Obecnému zastupiteľstvu Obce Trenčianska Turná

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Obce Trenčianska
Turná, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k
uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a
účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Starosta obce je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a
verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov /ďalej len zákon o účtovníctve/ a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj
dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v
platnom znení.

Zodpovednosť audítora
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho
auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa
týchto štandardov mám dodržať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby
som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a
údajoch vykázaných v účtovnej závierke.
Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce a
overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov.
Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej
nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej
závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k
účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti
použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov,
ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre moje audítorské stanovisko.
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Stanovisko
Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Obce Trenčianska Turná k 31.decembru 2012 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v
súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákona a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej
závierky konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti,
ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného
dlhu obce a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v
účtovnej závierke.

Trenčín, 05.06.2013

Ing. Marta Tóthová
Číslo licencie 237
Južná 8
911 08 Trenčín
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16. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
za rok 2012.

17. Hodnotenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa
spomínajú v „Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2012“, vo
„Výročnej správe obce za rok 2012“, v „Poznámkach rozpočtových organizácií“, v „Správe
o hospodárení za kalendárny rok 2012 ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná“ a tiež v
„ Hodnotiacej správe programového rozpočtu obce Trenčianska Turná za rok 2012“, prípadne
v odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce.

Vypracovala:
Ing. Adriana Závodská

Predkladá:
Ing. Peter Mikula
starosta obce
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