Záverečný účet Obce NITRIANSKE RUDNO za rok 2012

1. Rozpočet Obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.Obec
na rok 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.
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody
prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich
splácanie.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19. 12. 2011 Uznesením OZ
č. 12/2011 B9.
Bol zmenený päťkrát
- prvá zmena schválená dňa
- druhá zmena berie na vedomie
- tretia zmena schválená dňa
- štvrtá zmena schválená dňa
- piata zmena schválená dňa

30.1. 2012
25.9. 2012
25.9. 2012
25.9. 2012
26.11.2012

Uznesením č. 1/2012
Uznesením č. 7/2012 – štátne dotácie
Uznesením č. 7/2012
Uznesením č. 7/2012
Uznesením č. 9/2012

Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2012
Rozpočet obce v €:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet – prebytkový

1 186 964,95 €
1 162 861,31 € /z toho: Obec 404221,31 €, ZŠ 615092 €,
MŠ 143548 €
+ 24 103,64

Kapitálové príjmy
40 319,33 €
Kapitálové výdavky
276 709,45 €
Kapitálový rozpočet – schodkový - 236 390,12 € krytý FO a prebytkom bežného rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Rozdiel finančných operácií

284 505,42 €
51 613,95 €
+ 232 891,47 €
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012v €:
Rozpočet na rok 2012
1 186 964,95 €

Skutočnosť
1 180 792,49

% plnenia
99,5 %

Bežné príjmy - daňové
a/ výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /položka 111003/
Obec rozpočtovala uvedenú daň vo výške 447 867,98 €. Poukázané prostriedky boli
vo výške 436 099,71 €, čo predstavuje plnenie na 97 %
b/ daň z nehnuteľnosti /121001, 121002,121003/
Rozpočtovaná bola daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vo výške 42 126,58 €
skutočnosť 42 174,60 € -plnenie na 100 %
Obec k 31.12.2012 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti z minulých rokov vo výške
16 684,55 €.
c/ daň za psa /133001/
Rozpočet 1014,17 €, príjem 1014,17 € t. j. plnenie na 100 %. Obec neeviduje žiadne
pohľadávky.
d/ nevýherné hracie prístroje /133003/
Rozpočet 298,70 €, skutočnosť 298,70 €. Príjmy podľa počtu umiestnenia nevýherných
prístrojov. Plnenie na 100 %
e/ daň za ubytovanie /133006/
Rozpočtovaná 3000 €, príjem 2637,69 €. Daň sa vyrubuje na počet hostí ubytovaných
v rekreačnom zariadení a počet nocí. Príjem je nižší z dôvodu nižšej návštevnosti rekreačných
zariadení. Pohľadávky evidujeme vo výške 88,97 €.
f/ za užívanie verejného priestranstva /133012/
Príjem rozpočtovaný na 1350 € skutočnosť 1 529 € - je to príjem za ambulantný predaj.
Pohľadávky evidujeme vo výške 98,78 € z minulých rokov. Plnenie na 113 %
g/ za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /133013/
Rozpočet postavený vo výške 30615 tis. €, skutočnosť 30611,30 tis. €. Príjem od
fyzických osôb 27 tis €. , príjem od právnických osôb 3,6 tis. €. Pohľadávky evidujeme vo
výške 20 € od fyzických osôb. Plnenie na 100 %
Poplatok za alkoholické a tabakové výrobky bol zrušený, ale evidujeme pohľadávky
vo výške 406,60 €.
Bežné príjmy – nedaňové
- 212002 - z prenájmu pozemkov – rozpočtované 1270 €, príjem 494,88 €. Príjem je
nižší z dôvodu neplnenia nájomnej zmluvy Wistériou, pretože nebol uhradený nájom za
pozemok za mesiace 04-12/2012. Plnenie na 39 %
- 212003 -z prenájmu budov, priestorov, zariadení–rozpočtované 13560 €, príjem
20589,85 € t.j. na 152 %, bol uhradený nedoplatok z roku 2011 /ATC s.r.o/.
- 221004 -správne poplatky – rozpočet 7300 €, skutočnosť 5586,67 €. Sú to správne
poplatky za umiestnenie výherných hracích prístrojov., osvedčenia podpisov, listín, za
určenie súpisného čísla, kolaudačné rozhodnutia atď. Plnenie na 77 %. Plnenie nižšie
je z dôvodu, že bolo umiestnených menej výherných hracích prístrojov.
- 222003 -pokuty, penále – rozpočet 205,39 €, príjem 271,39 €- sú to pokuty za
priestupky, ktoré nám poukazuje Obvodný úrad Prievidza.
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223001 -poplatky za tovary a služby – rozpočet 7600 €, skutočnosť 6553,24 €- jedná sa
o poplatky za opatrovateľskú službu, telefón, fax, vyhlásenie v miestnom rozhlase,
príjem z recyklačného fondu, za dopravné práce, za predaj odpadových nádob, popl.
za multifunkčné ihrisko. Plnenie na 86 %
- 242 - úroky z vkladov - rozpočet 50 €, príjem 59,61 € - 119 %
- 292008 -výťažky z lotérií – rozpočet 2200 €, príjem 2458,79 €. /TIPSPORT, NIKÉ,
JUNIOR GAME – už zrušené. /
Plnenie na 112 %. Je to príjem z prevádzkovania stávkových kancelárii a je vo výške
0,5 % z prijatých vkladov.
-

Obec prijala nasledovné granty a transfery: / 630 412,92. €/ - položka 312001
P. č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
2.
Krajský školský úrad
36 619,00
cestovné žiakov
3.
Krajský úrad životného prostredia
213,41
životné prostredie
4.
Obvodný úrad
651,42
register obyvateľstva
5.
Krajský školský úrad
511 211,00
ZŠ prenesené kompetencie
6. Obvodný úrad Prievidza
5 774,90 matričná činnosť
7
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
594,00
stravné –hmotná núdza
8. Krajský školský úrad
8 613,00
vzdelávacie poukazy
9. Úrad práce, soc.vecí a rodiny
99,60
školské potreby-hm.núdza
10. Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR 60 800,00 dotácia – sociálne služby
11. Krajský školský úrad
4 348,00 MŠ –na výchovu a vzdeláv.
12. Obvodný úrad Trenčín
9,40 na vojnový hrob
13. Krajský školský úrad
267,00 na žiakov zo SZP
14. Obvodný úrad Prievidza
1 212,19 na voľby do NR SR
Granty a transfery boli účelové viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy
-

Rozpočet 40 319,33 €

Skutočnosť 42 071,82 €

231
- z predaja budov – rozpočet 31 000 €, skutočnosť 31 000 € - za predaj budovy
bývalý MIX na splátky.
233001 - z predaja pozemkov – rozpočet 9 319,33 €, skutočný príjem 11 071,82 € /predaj pozemkov občanom a podnikateľom.

Príjmové finančné operácie
Rozpočet 284 505,42 € skutočnosť 533 576,89 € – sú to nevyčerpané finančné prostriedky
vo výške 15 972,86 € z roku 2011 – Základná škola – prenesené kompetencie, ktoré je možné
použiť do 31.3. nasledujúceho roku /na položke 453/ a zostatky prostriedkov z minulých
rokov vo výške 37 895,13 €. Ďalej je tu prijatý bankový úver na výstavbu bytov vo výške
454 670,01 € /na položke 514002/.
Základná škola–rozpočtová organizácia obce – vlastné príjmy-skutočnosť: 14 296,76 €
/úroky, nájomné telocvičňa, rodičovské príspevky, réžia ŠJ/
Materská škola – rozpočtová organizácia obce–vlastné príjmy–skutočnosť: 10 641,47 €
/úroky, stravné, rodičovské príspevky, réžia ŠJ/
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €
Bežné výdavky
Obec
Základná škola
Materská škola

R: 1 162 861,31 €
404 221,31
615 092,00
143 548,00

S: 1 146 833,76 €
385 710,96
617 179,16
143 943,74

98,6 %

Výdavky verejnej správy – kapitola 01.1.1.6
Rozpočtované 134 634,49 € , čerpané 134 646,97 €. Patria sem platy, ostatné osobné vyrovnania, odvody poistného, prevádzkové výdavky–cestovné náhrady, školenia, poštovné,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistné, členské príspevky, odvod
príspevku na spoločný obecný úrad, pohonné hmoty. Čerpanie na 100 % .
Finančná a rozpočtová oblasť – kapitola 01.1.2
Rozpočtovaných bolo 16 457,58€, skutočnosť 16 171,23 €: v tom poplatky bankám, plat
kontrolóra a odvody do poisťovní, cestovné, všeobecný materiál, audítorské služby, úroky
z úveru /ZŠ/, čo tvorí najväčšiu položku tejto kapitoly /9211,94 €/. Čerpanie na 98 %.
Ostatné služby – kapitola 01.3.3
Rozpočtovaných 63 570,90 €, skutočnosť 60 705,06 € v tom: mzdy, platy, odvody poistného,
pohonné hmoty, údržba vozidiel, poistné vozidiel, energie, zahrnutá v tejto kapitole je
i matričná činnosť, ktorá je zúčtovateľná so ŠR. Čerpanie na 95 %.
Iné všeobecné služby – kapitola 01.6.0
Rozpočet nebol stanovený, príjem 1 212,19 €. Sú to výdavky spojené s vykonaním volieb
do NR SR. Zúčtovateľné so štátnym rozpočtom.
Transakcie verejného dlhu – kapitola 01.7.0 – rozpočet 1 180 €, skutočnosť 3 106,84 €.
Ide o splácanie úrokov z úveru – výstavba bytov. Rozpočet sa už nestihol upraviť. Úroky
sa platia v zmysle uzavretej zmluvy o úvere so štátnym fondom rozvoja bývania.
Ochrana pred požiarmi – kapitola 03.2.0
Rozpočtovaných bolo 7 430,55 € čerpanie 4 848,82 € v tom: energie, zákonné poistenie, STK,
pohonné hmoty, oprava hasičského auta, pracovné pomôcky, odev. Čerpanie na 65 %. Bolo
nižšie čerpanie na energiách a údržbe vozidiel.
Oprava ciest, chodníkov – kapitola 04.5.1.2
Rozpočtovaných 10 800 €, použitých 4 606,25 €. Čerpanie na 43 %. Jedná sa o bežnú úpravu
ciest, verejných plôch štrkom.
Zimná údržba ciest – kapitola 04.5.1.3
Z rozpočtovaných 3 400 € bolo čerpaných 2 581,09 €, v tom odmena na dohodu za
odhŕňanie snehu, štrk na posyp, pohonné hmoty. Čerpanie na 76 % - závisí aj od počasia.
Nakladanie s odpadmi – kapitola 05.1.0
Z rozpočtovaných 30 115 € bolo čerpanie 28 331,21 €. V tom: pohonné hmoty, zákonné
poistenie vozidla, uloženie odpadu, kontajnery, nákup odpadových nádob a vriec, separovaný
zber odpadu, údržba vozidla. Čerpanie na 94 %.
Ochrana životného prostredia – kapitola 05.6.0
Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 213,41 € – zúčtovaná so štátnym rozpočtom.
Rozvoj bývania – kapitola 06.1.0 – rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 500 € - verejné obstarávanie
na výstavbu bytov v obci.
Verejné osvetlenie – kapitola 06.4.0
Rozpočtované 14 062 €, čerpalo sa 13 324,58 €. V tom: elektrická energia, všeobecný
materiál - žiarovky, odmeny na dohody. Čerpanie na 95 %.
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Rekreačné a športové služby – kapitola 08.1.0
Rozpočtované 10 210 €, čerpanie bolo 9 800 €. Čerpanie na 96 %. Tu sa poskytli finančné
prostriedky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam a to:
- Zväz záhradkárov
115 €
- Zväz chovateľov
165 €
- Folklórny súbor
250 €
- Jednota dôchodcov
530 €
- Chrámový spevácky zbor
490 €
- Klub turistov
400 €
- Telovýchovná jednota
6 900 €
- Motoklub
250 €
- Cross team
700 €
Príspevok v roku 2012 nebol poskytnutý organizácii Klub stolných tenistov v Nitrianskom
Rudne, nakoľko nesplnili podmienky zúčtovania príspevku z roku 2011.
Kultúrne služby – kapitola 08.2.0
Rozpočtované 5 484 €, čerpanie 4 668,19 € v tom: energia, oslavy Rudnianskeho dňa,
zapožičanie kostýmov na fašiangy, odmeny na dohodu /pamätná kniha/. Čerpanie na 85 %.
Knižnice – kapitola 08.2.0.5
Rozpočet 763 €, čerpanie 775,39 € v tom: nákup kníh do knižnice, odmena na dohodu –
knihovníčka , úrazové poistenie. Čerpanie na 102 %.
Ostatné kultúrne služby – kapitola 08.2.0.9
Rozpočtované 2 660 €, čerpané 2 539,31 € v tom: reprezentačné výdaje: nákup darčekov pri
vítaní detí, strieborné, zlaté a diamantové sobáše a rôzne iné akcie, ošatné pre účinkujúcich
členov, odmeny za účasť na akciách , členský príspevok, fotoslužby, kvety . Čerpanie 95 %.
Miestny rozhlas – kapitola 08.3.0
Rozpočtované 700 € , čerpanie 41,02 € v tom oprava rozhlasu. Čerpanie na 6 %. Neboli
väčšie poruchy a na opravu boli použité aj prostriedky zo ŠR.
Náboženské a iné spoločenské služby – kapitola 08.4.0
V tejto kapitole sa rozpočtovali výdavky na dom smútku, cintorín. Rozpočtované 2 947,40 €,
čerpalo sa 1 844,22 € v tom : energie, odmeny na dohodu za údržbu domu smútku, voda,
úrazové poistenie, všeobecný materiál. Čerpanie 63 %.
Predškolská výchova – kapitola 09.1.1
Rozpočtované 21 037,98 € čerpanie 20 995,03 € v tom: poistenie majetku MŠ a oprava strechy /20 407,98 €/. Čerpanie na 100 %.
Základné vzdelanie – kapitola 09.1.2
Rozpočtované 1 000 €, čerpanie 900,93 € v tom: poistenie majetku ZŠ. Čerpanie na 90 %.
Sociálne služby – staroba - kapitola 10.2.0.2
Rozpočet 12 655 €, čerpané bolo 9 800,40 € v tom: opatrovateľská služba, mzdy, odvody
poistného, stravovanie, všeobecný materiál – hygienické potreby pre opatrovateľky , odvod
do sociálneho fondu. Čerpanie na 77 %.
Sociálna pomoc občanom – kapitola 10.7.0 – rozpočet 1 800 € , skutočnosť 1 748,82 €. Sú
tu evidované dve akcie pre starších občanov:Deň matiek a vianočné balíčky. Čerpanie na 97
%.
Dávka sociálnej pomoci – kapitola 10.7.0.1
Rozpočet 800 €, skutočnosť 550 €. Boli to jednorázové finančné výpomoci pre občanov
v hmotnej núdzi. Vyššia potreba čerpania nebola nutná. Čerpanie na 69 %.
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Kapitálové výdavky: Rozpočet

276 709,45 €
Skutočnosť 497 415,44 €

a/ Ochrana pred požiarmi – kapitola 03.2.0
Rozpočet 1 400 €, čerpanie 1 400 € - zaplatil sa projektový manažment pri diele
Rekonštrukcia hasičskej stanice v Nitrianskom Rudne, čo vyplývalo z uzavretej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s realizáciou projektu hasičskej stanice.
b/ Rozvoj bývania - kapitola 06.1.0
Rozpočet 264 269,43 €. Čerpanie 484 975,44 € -výstavba bytov v obci –bytový dom 2x12
b.j. Boli uhradené stavebné práce, projekty, inžinierske siete. Z vlastných príjmov sme čerpali 30 305,43 € a ostatné práce /454 670,01/ sú kryté úverom zo Štátneho fondu rozvoja
bývania.
c/ občianska vybavenosť – kapitola 06.6.0 – rozpočet 11 000 €, čerpanie 11 000 €. Ide o výdavky na technické zhodnotenie /odkúpenie/ majetku v ATC vyplývajúce zo zmluvy o prenájme. Bola odkúpená časť oplotenia areálu autocampingu a terasa pri recepcii.

Výdavkové finančné operácie
Rozpočet 51 613,95 €, čerpanie 65 262,29 €. Jedná sa o splátku úveru na základnú školu
/11 004 €/, splátka úveru na byty /8 864,11 €/, splatenie kontokorentného úveru na základnú
školu / 22 000 €/ a použitie vlastných príjmov: základná škola 14 296,76 € a materská škola
9 067,42 €.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec Nitrianske Rudno zriadila dva právne subjekty – rozpočtové organizácie základná
škola a materská škola.
Základná škola

rozpočet 615 092 €

skutočnosť 617 179,16 €

Základná škola je prenesený výkon štátnej správy na obce, na ktorej činnosť poskytuje
finančné prostriedky zriaďovateľovi Krajský školský úrad v Trenčíne ako normatívne
vo výške 511 211 € / na mzdy, odvody do poisťovní a na prevádzku/ a nenormatívne
príspevky 45 499 € /príspevok na žiakov zo SZP, cestovné pre žiakov, vzdelávacie poukazy/.
Pod originálne kompetencie spadá školská jedáleň pri základnej škole /40 651 €/
a školský klub detí /17 731 €/, ktoré sú súčasťou ZŠ a táto činnosť je dotovaná obcou
z podielových daní na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia.
Skutočné čerpanie je vyššie na základe použitia prostriedkov z minulého roku, ktoré bolo
možné použiť do 31.3. kalendárneho roku.
Nepoužité finančné prostriedky vo výške 12 468,93 € normatívne a 2 060,43 € cestovné
žiakov- nenormatívne boli poukázané na účet obce na konci roku 2012. Tieto finančné
prostriedky je možné použiť v súlade s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov / teda do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka/.
Materská škola

rozpočet

143 548 €

skutočnosť 143 943,74 €

Materská škola: jej činnosť je dotovaná z podielových daní na základe prijatého
všeobecne záväzného nariadenia. Je originálnou kompetenciou obce a jej súčasťou je aj
školská jedáleň. Rozpočet originálnej kompetencie 139 200 €. Nevyčerpané prostriedky vo
výške 13,34 € vrátené na účet obce na konci roku 2012.
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Štát poukazuje transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom zariadení. Tieto
finančné prostriedky sú poukazované cez Krajský školský úrad /po novom Obvodný úrad
Trenčín, odbor školstva/ – prenesená kompetencia. / 4 348 € /.
Čerpanie je vyššie s použitím mimorozpočtových prostriedkov.

5. Schodok hospodárenia za rok 2012
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je schodok rozpočtu obce vo výške
421 384,99 € zistený podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien. Schodok rozpočtu je krytý príjmovými
finančnými operáciami t.j. prijatým úverom vo výške 454 670,01 € na výstavbu bytov.
Ďalším výsledkom hospodárenia pri prechode obcí na akruálne účtovníctvo od roku 2008
je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi – záporný výsledok vo výške 3 785,68 € na účte 710.
Tento výsledok hospodárenia nijako neovplyvňuje naše rozpočtové hospodárenie a 1.1.2012
ho zúčtujeme na účet 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
Počas roku 2013 bude zúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka /to znamená, že je to z rozdielu medzi bežným a kapitálovým rozpočtom,
pretože finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu/. Vedie sa na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
ZS k 1. 1. 2012

3 978,64 €

Prírastky
Úbytky

neboli
neboli

KS k 31. 12. 2012

3 978,64 €

Sociálny fond
Prostriedky sociálneho fondu sa vedú na samostatnom bankovom účte.
PS k 1. 1. 2012
1 021,62 €
Prírastky – prídel 1,05 %
1 060,65 €
Úbytky - stravné
815,15 €
- ostatné úbytky /kolekcie/
127,92 €
- príspevok na regener.prac. síl
166,00 €
KS k 31. 12. 2012
973,20 €

7. Finančné usporiadanie vzťahov
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 – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iným obcí a k rozpočtom VÚC.
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A/ Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
B/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transf. Poskytnutá suma Použitá suma

Rozdiel

1. Krajský školský úrad – cestovné žiakov
36 619
34 558,57
2 060,43
2. Krajský úrad život.prostredia -životné prostredie
213,41
213,41
-03. Obvodný úrad -register obyvateľstva
651,42
651,42
-04. Krajský školský úrad –prenes.kompetencie
511 211
498 742,07
12 468,93
5. Obvodný úrad – matričná činnosť
5 774,90
5 774,90
-06. Úrad práce,soc.vecí a rodiny –strava-hmotná núdza
594
594
-07. Krajský školský úrad – vzdelávacie poukazy
8 613
8 613
-08. Úrad práce,soc.vecí a rodiny-školské potreby
99,60
99,60
-09. Krajský školský úrad – MŠ – vzdelávanie – prenes.
4 348
4 348
-0–
10. Obvodný úrad Prievidza – voľby do NR SR
1 212,19
1 212,19
-011. Krajský školský úrad-príspevok na deti zo SZP
267
267
-012. Ministersvo práce, soc.vecí a rodiny SR–soc.služby 60 800
60 800
-013. Obvodný úrad Trenčín – na vojnový hrob
9,40
9,40
-0Rozdiel v dotáciach pre školstvo je v zmysle zákona možné použiť do 31. 3. nasledujúceho
rozpočtového roku.
C/ Finančné usporiadanie so štátnym fondom
Obec v roku 2012 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru so Štátnym
fondom rozvoja bývania na výšku úveru 744 372 € určený na výstavbu nájomných bytov
v obci. Úver sa čerpá priebežne vo výške uhradených faktúr za práce. K 31.12.2012 sa čerpal
vo výške 454 670,01 €.
D/ Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam, ktoré mali dotácie
zúčtovať do 15. 1. 2013. Nepoužité finančné prostriedky podľa uvedeného VZN je
potrebné vrátiť na účet obce do 31.12.2012.
Žiadateľ dotácie

Zväz záhradkárov
- Zväz chovateľov
- Folklórny súbor
- Jednota dôchodcov
- Chrámový spevácky zbor
- Klub stolných tenistov
- Klub turistov
- Telovýchovná jednota
- Motoklub
- Cross team

Poskytnutá dotácia Zúčtovaná dotácia

115 €
165
250
530
490
-0400
6 900
250
700

115
165
250
530
490
-0400
6 900
250
700
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Nezúčtovaná – rozdiel

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Kontrolu čerpania použitia príspevkov vykonáva hlavný kontrolór obce.

8. Prehľad aktív a pasív k 31. 12. 2012 v tis. €
AKTÍVA
Názov
A.Neobežný majetok spolu:
z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

ZS k 1.1.12012
2 275

B.Obežný majetok spolu:
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi verej.správy
Pohľadávky
Finančný majetok

1 906
369

1 565
369

211

563

1
76
38
96

1
428
44
90

56

3

2 542

2 500

C.Časové rozlíšenie

S p o l u AKTÍVA

KS k 31.12.2012
1 934

PASÍVA
Vlastné zdroje krytia
z toho:
Nevysporiadaný výsledok min.rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Zákonné rezervy
Dlhodobé záväzky
Zúčtovanie medzi subjektami verej. správy
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a prijaté pôžičky

1 490

1 486

1 454
27
434

1 482
- 4

11
2
16
49
356

10
447
15
97
323

618

122

2 542

2 500

Časové rozlíšenie

S p o l u PASÍVA

892

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012
Obec k 31. 12. 2012 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom /účet 321/
- voči zamestnancom a inštitúciam soc.zabezpečenia
/účet 331,336,342/
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2 tis. € - faktúry
16 tis.€ – sú to krátkodobé záväzky = výplaty a odvody 12/2012

- krátkodobé rezervy /účet 323/

10 tis. € – rezerva na dovolenky a
odvody, na audítora
323 tis.€ /na ZŠ- komplexná obnova
a modernizácia/
446 tis. € /úver na výstavbu bytov/

- bankové úvery /účet 461 1, 22106/
-dlhodobé záväzky /účet 479/

Bankový úver /účet 461/ nesplatený vo výške 322 748,60 € bol použitý na projekt: Základná
škola Nitrianske Rudno, komplexná obnova a modernizácia. Kontokorentný úver vo výške
22 000 /tiež na základnú školu/ bol splatený a splatnosť ukončená 31.12.2012.
Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania sme čerpali v roku 2012 vo výške 454 670,01 €,
splatený 8 864,11 €. Úver je určený na výstavbu nájomných bytov v obci.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Obec neprevádzkuje žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Nitrianske Rudno má schválenú Programovú štruktúru obce, ktorú schválilo obecné
zastupiteľstvo Uznesením č. 7/2009 pod B/4 zo dňa 25.5.2009, nakoľko obce majú povinnosť
zo zákona o rozpočtových pravidlách zostavovať aj programový rozpočet.
Programová štruktúra je naviazaná na jednotlivé výdavky. Program sa netýka príjmov.
Programový rozpočet nerozlišuje bežné a kapitálové výdavky.

Program
1 Plánovanie, kontrola - rozpočet 293 225,56 € čerpanie 506 098,76 €. Jedná sa
o verejné obstarávanie – byty, projektová dokumentácia-byty, stavebný dozor a staciou pre výstavbu 2x12 b.j., čo sa odzrkadlilo na prečerpaní . Ďalej sú tu naplánované
vebné práce a výstavbe bytov, splácanie úrokov a úveru na byty, poplatky bankám,
činnosť kontrolóra, audítorské služby.
2 Propagácia a prezentácia obce -900 €, čerpanie 199,07 € - inzercia o obci, bola
zriadená webová stránka obce-dopĺňaná, oprava rozhlasu.
3 Interné služby – rozpočet 28 161,82 €, čerpanie 27 312,26 € - zahŕňa právne služby,
voľby do NR SR, správa a údržba, evidencia majetku hnuteľného a nehnuteľného,
poistenie majetku, poistenie vozidiel, oprava vozidiel, vzdelávanie zamestnancov školenia, kurzy, telekomunikačný a poštový systém.
4 Služby občanom – rozpočet 16 934,76 €, čerpanie 15 710,89 € -zahŕňa matričnú
činnosť, občianske obrady, register obyvateľstva, transfer na SOÚ Nováky a základe
zmluvy, cintorínske služby – energie, všeobecný materiál, úprava parkoviska, úprava
vojnového hrobu.
5 Bezpečnosť, právo a poriadok –rozpočet 22 932,55 €, čerpanie 19 613,40 € energie, poistenie hasičských vozidiel, pracovný odev, pracovné pomôcky, STK,
verejné osvetlenie – energia, svietidlá na verejné osvetlenie.
6 Odpadové hospodárstvo – rozpočet 30 115,55 €, čerpanie 28 461,51 € - zahŕňa
nákup odpadových nádob, vrecia na odpad, separovaný zber, pohonné hmoty, oprava
vozidla, STK, platby za spracovanie a uloženie odpadu, vývoz kontajnerov.
7 Komunikácie a verejné priestranstvá – rozpočet 17 772 €, čerpanie 10 654,04 €.
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Tento program zahŕňa letnú a zimnú údržbu – štrk na posyp ciest, odhŕňanie snehu,
pohonné hmoty, pracovný odev.
Vzdelávanie – rozpočet 65 078,58 čerpanie 64 887,29 €. Výdavky sa týkajú opravy
strechy materskej školy, poistenie majetku ZŠ, MŠ, nákup kníh do knižnice, odmena
knihovníčke, splácanie úveru na základnú školu.
Kultúra, šport – rozpočet 15694 €, čerpanie 14468,19 € - výdavky na kultúrne akcie
– stavanie mája, Rudniansky deň, dotácie organizáciám pôsobiacim na území obce,
energie – zasadačka, kuchyňa, oprava skladu a kuchyne, fašiangy.
Prostredie pre život – rozpočet 47317,41 €, čerpanie 47020,35 € - zahŕňa mzdy
a odvody do poisťovní zamestnancov obce/prevádzka/, prenesený výkon štátnej
správy na obce v oblasti životného prostredia, čistenie potokov.
Sociálne služby – rozpočet 76055 €, čerpanie 72899,22 € - zahŕňajú výdavky na
opatrovateľskú službu – mzdy a odvody do poisťovní, jednorázové sociálne výpomoci
občanom v hmotnej núdzi, lekárske posudky na opatrovaných občanov, výdavky na
rôzne podujatia – Deň matiek, vianočné balíčky alebo poukážky na nákup tovaru.
Administratíva – rozpočet 118358,03 €, čerpanie 117669,53 €- výdavky na platy
a odvody do poisťovní zamestnancov a starostu obce, kancelárske potreby, energie,
stravovanie, prídel do SF, pohonné hmoty, poistenie vozidla, STK, reprezentačné
výdavky, noviny, zbierky zákonov, revízia hasiacich prístrojov, členské príspevky –
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, Združenie miest a obcí Slovenska, čistiace
a hygienické potreby, odmeny poslancom a členom komisií.

Obsahom záverečného účtu je i hodnotenie plnenia programov obce. Obec plnila
jednotlivé programy rozpočtu v rámci možnosti. V oblasti plánovania a kontroly sa začalo
s výstavbou bytov, práce pokračujú podľa harmonogramu, výdavky sú kryté úverom, ale aj
vlastnými zdrojmi. Úver splácame a zatiaľ nemáme problém.
Tiež v oblasti programu vzdelávanie sa snažíme dopĺňať obecnú knižnicu novými
knihami, opravila sa strecha materskej školy. Kultúra a šport – podporujeme rôzne organizácie, ktoré pôsobia na území obce v ich rozvoji a funkčnosti. Udržujeme prostredie pre životsnažíme sa udržiavať čistotu a poriadok v obci, aby sa netvorili čierne skládky – pravidelný
vývoz komunálneho odpadu, separovaný zber, vykonávame prenesený výkon v oblasti životného prostredia: ochrana prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia. Služby občanom a sociálne služby – snažíme sa vychádzať občanom
v ústrety, čo sa týka vybavovania rôznych záležitosti, ale i pomoc rodinám v oblasti opatrovateľskej služby. V oblasti bezpečnosti a poriadku máme funkčný a pohotový hasičský zbor,
čo sa týka verejného osvetlenia, to je stále udržiavané.
Administratíva – týka sa práce obecného úradu v rámci zákonných predpisov, je to výkonný
orgán obce.
Viac úsilia sa mohlo vynaložiť pri údržbe a oprave miestnych komunikácií, ktoré sú v zlom
stave.
V niektorých oblastiach sa darilo viac, v iných menej.
Vypracovala: Luptáková
V Nitrianskom Rudne, dňa 18. 2. 2013
Jozef P r š o
starosta obce
Záverečný účet zverejnený: 26. 2. 2013
Záverečný účet zvesený : 19.3.2013
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