Obec DLHÁ

Záverečný účet obce Dlhá za rok 2008
podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

V Dlhej, 11.05.2009

1. Plnenie príjmov a výdavkov (v Sk) k 31.12.2008
Príjmy
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
4 142 000,4 412 000,4 006 722,50
0,400 000,730 000,00
214 296,16

SPOLU::

4 142 000,-

4 812 000,-

4 951 018,66

Výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

3 553 000,349 000,240 000,-

3 705 000,867 000,240 000,-

3 734 398,86
974 872,10
241 747,70

SPOLU:

4 142 000,-

4 812 000,-

4 951 018,66

Prílohu č. 1 tohto záverečného účtu tvorí plnenie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie –
zostava z počítača.

2. Tvorba a použitie peňažných fondov (v Sk)
Sociálny fond
Stav k 1.1.2008

2 342,10

Prírastky – povinný prídel - 1,00 %

7 762,94

Úbytky

6 959,00

Stav k 31.12.2008

3 146.04

Rezervný fond
Fond rezervný

Suma v Sk

Stav k 1.1.2008

0

Prírastky – z prebytku hospodárenia

477 136,66

Úbytky - použitie rezervného fondu

214 296,16

KZ k 31.12.2008

262 840,50

Z roku 2008 je prebytok hospodárenia vo výške 27 451,54 Sk (t.j. rozdiel medzi bežnými a
kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami). Prebytok hospodárenia bude
prevedený do rezervného fondu.

Sociálny fond bol tvorený v roku 2008 zo zostatku minulých rokov a prídelu 1,00 % z úhrnu
miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorého sa zisťuje priemerný
zárobok na pracovnoprávne účely. SF bol použitý na zabezpečenie stravovania zamestnancov.

3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008
Účtovné zobrazenie majetku obce a zdrojov jeho krytia je zobrazené v súvahe, ktorá je
prílohou č. 2 záverečného účtu.
Peňažné prostriedky na účtoch v banke:
Účty vo VÚB Trnava
- bežný účet
- terminovaný vklad

24022-212/0200
1837841893/0200

324 272,28 Sk
300 000,- Sk

Účty v DEXIA banke Slovensko v Trnave
- bežný účet
6393822001/5600
- terminovaný vklad
6393821607/5600
- terminovaný vklad
6393821615/5600
- FNM SR
6393827005/5600

217 936,99 Sk
583 804,32 Sk
143 648,94 Sk
85 879,- Sk

- školská jedáleň pri MŠ
- účet sociálneho fondu

1420228153/0200
1169-24022-212/0200

4 529,10 Sk
3 146,04 Sk

Pohľadávky

Celková výška pohľadávok je 526 234,- Sk, z toho:
- daňové pohľadávky
501 899,- daň z nehnuteľností r. 1999
28 685,- daň z nehnuteľností r. 2008
1 146,- daň za jadrové zariadenia
472 068,- nedaňové pohľadávky – nájom
24 335,-

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu
a) V roku 2008 obec Dlhá pokračovala v splácaní úveru, ktorý dostala v roku 2005 na
základe „Zmluvy o poskytnutí podpory uzavretá podľa ustanovení zákona Národnej
rady SR č. 607/2003 Z.z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania vo výške
8 221 000,- Sk s dobou splatnosti 30 rokov. Výška mesačnej splátky istiny a úroku je
26 442,- Sk
b) Obec Dlhá nemá podnikateľskú činnosť.
c) Obec Dlhá nevykonáva žiadnu hospodársku činnosť.
d) Obec neprevzala záruku za žiadny úver poskytovaný fyzickej osobe, podnikateľovi ani
právnickej osobe.
e) Tento záverečný účet obce považuje obecné zastupiteľstvo za výročnú správu obce
v zmysle zákona o účtovníctve.

Obec účtuje podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., v zmysle opatrení postupov
účtovania rozpočtových organizácií, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.
Príloha č. 2 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Príloha č. 3 – Správa audítora
Vypracovala: Vávrová
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2008.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 2008.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2008.

Rudolf Braniša
starosta obce

