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Vypracoval: Erika Fojtíková 
Schválené: 
 

Obec Slatinské Lazy  má  k 31.12.2011 má 482 obyvateľov. Na čele obce je starostka 
obce Ing. Darina Hroncová  Obecné zastupiteľstvo tvorí 5 poslancov. 
 Obec Slatinské Lazy leží vo Zvolenskej kotline na upätí pohoria Javorie..  
Nadmorská výška chotára sa pohybuje v rozmedzí 750 m, hraničí  sa s  obcami V.H.Kalinka , 
Klokoč a Vígľaš. 
 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 
a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   a následných 
noviel predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracované do záverečného 
účtu obce za rok 2011.  
 

a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách  
Záverečný účet obce obsahuje: 

      v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. 
b) Bilanciu aktív a pasív  
c) Prehľad o stave a vývoji dlhu.  
d) Údaj o hospodárení príspevkových organizácií. Obec nemá zriadenú príspevkovú 

organizáciu. 
e) Obec nemá podnikateľskú činnosť 
f) Obec neposkytla záruky žiadnemu subjektu 
g) Vyhodnotenie programov obce 
 

Rozpočet na rok 2011 bol schválený dňa 31.3.2011 uznesením č. 05-02/11 
Rozpočet na rok 2011 bol upravovaný  kvôli upraveným transferom pre ZŠ v rámci 
rozpočtu prevedený presun rozpočtových položiek v zmysle zákona 369/1990 Zb.z. 
v zmysle následných právnych úprav. 
 
Príjmy :     Rozpočet schválený  Rozpočet upravený €       Skutočnosť € 
 
Bežné príjmy - Obec  + škola    253 000   €                276 583  €                       294 396 € 
                       
Kapitálové príjmy – Obec             0                                  0                                       194  € 
Finančné operácie – Obec             0                                  0                                     7 030 € 
Celkom Obec + ZŠ                 253 000 €                    276 583  €                         301 620  € 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Výdavky :      
         
Bežné výdavky   Obec                 93 520 €                    93 520 €                         88 026 € 
Kapitálové výdavky                      6 480 €                       6 480 €                           6 164 €                                             
Finančne operácie                                  0                                0                            15 775 € 
Bežné výdavky ZŠ                      153 000 €                 176 583  €                        186 864 € 
 
Výdavky celkom Obec + ZŠ      253 000 €                276 583  €                        296 829 € 
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  Účet 357 – nevyčerpané prostriedky Štátneho rozpočtu = 206,69 € 
                                                   
 
 Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 
k organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti – k ZŠ aj k iným subjektom, ďalej 
k štátnemu rozpočtu a rozpočtu vyššieho územného celku. 
 
            Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2011 skončilo s prebytkom hospodárenia 
vo výške 6 539,93 €. Do rezervného fondu obce doporučujeme previesť 6 333,24 €, 
v čiastke 206,69 € previesť späť na účet ZŠ ,ale následne použiť v rozpočte v roku 2012 
pre nedostatok finančných zdrojov . 
 

1. PLNENIE ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2011 
 
BEŽNÉ PRÍJMY: Rozpočet schválený 253 000 €, rozpočet upravený 276 583 €, skutočnosť 
296 829 €. 
 
V tom: 
 
1.1. Bežné príjmy daňové         
     
Daň z príjmov - položka 111 rozpočet schválený 80 061 €, upravený 80 061 €, plnenie 
 76 924,24 €. 
Daň z nehnuteľnosti – položka 121 rozpočet schválený 13 370 €, upravený 13 370 €, plnenie 
13 399 €.  
Daň a špecifické služby položka 133 – za psa, - , daň za užívanie verejného priestranstva, - 
daň za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu – rozpočet schválený 5800 €, 
upravený 5 800€, plnenie je 5 464,96 €. Z toho daň za odvoz komunálneho odpadu príjem 
4 843,64 €, daň za psa 621,32€. 
 
1.2. Bežné príjmy – nedaňové      10 209 € rozpočet schválený,  rozpočet upravený 10 209 €, 
skutočnosť  9 464,53 €.(Príjmy z prenájmu, správne poplatky, vyhlásenie v MR, úroky).  
1.3. Príjmy z predaja pozemku  rozpočet schválený  0 , skutočnosť 194 € 
1.3. Bežné príjmy – granty položka 311 a transfery položka 312 – Zdroj – MF SR, KŠÚ, 
KSÚ, ÚPSVR, MV SR, VÚC B.B., 
 
BEŽNÉ TRANSFERY: položka 312 Rozpočet schválený 136 600 €, rozpočet upravený 
160 183€, skutočnosť 169 784 € 
 V roku 2011 boli prijaté nasledovné účelové dotácie – bežné 
 Na školstvo (ZŠ)              167 261,57 
            Na stavebnú činnosť                    440,00 € 
 Na register obyvateľov             155,43 € 
 Na životné prostredie              53,70 € 
 Na cestnú dopravu                                              26,00 € 
            Na rodinné prídavky-osobitný príjemca         21,99 € 
            Na sčítanie obyvateľstva                                     495,00€ 
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          Na aktivačné           918,17 € 
          Na ROEP                                                               97,84 € 
          MF  výkon samosprávne funkcie                         65,00  € 
          VUC           250,00 € 
             
 
 
 
 
Schválený rozpočet 0 €, upravený rozpočet 0 €. Skutočne prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu 
a štátnych fondov ako vratky na DPH   boli vo výške 12 565,68  €        
 
 
FINANČNÉ OPERÁCIE  - PRÍJMOVÉ 
Predstavujú prevod prostriedkov z finančných fondov obce a úver: 
Prevod prostriedkov  z rezervného fondu bol vo výške 6 773,89 €, zostatok prijatého 
bankového úveru  vo výške 15 775,94  € boli v roku 2011 splatené . 
 
 
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU 
 
Rozpočtová klasifikácia 0.1.1.1.6 – verejná správa  celkové výdavky 62 576,91 €. 
Rozpočtová klasifikácia 0.1.6.0 – výdavky sčítanie obyvateľ. vo výške   494,82 €. 
Rozpočtová klasifikácia 0.3.2.0 -  požiarna ochrana  298,40 €. 
Rozpočtová klasifikácia 04.5.1 - Cestná doprava, odhŕňanie snehu   8 662,63 € 
Rozpočtová klasifikácia 0.5.1.0 –odvoz odpadu vo výške 5874,65 €.  
Rozpočtová klasifikácia 0.5.2.0 – kanalizácia  560,32 vo výške  €. 
Rozpočtová klasifikácia 0.6.3.0 – zásobovanie vodou  3 451,72 € 
Rozpočtová klasifikácia 0.6.4.0 – verejné osvetlenie – 3 956,00 €. 
Rozpočtová klasifikácia 0.8.1.0 – Šport a TJ – príspevok a údržba TJ 268,94  €. 
Rozpočtová klasifikácia 0.8.4.0 – Náboženské a iné služby  56,60 € 
Rozpočtová klasifikácia 10.2.0  Staroba , špeciálne služby - posudky  719,19  € 
Rozpočtová klasifikácia 10.5.0  nezamestnanosť  1 039,48 € 
Rozpočtová klasifikácia 0.9.- školstvo / príspevok od obce  originálne kompetencie 19 577 €. 
Rozpočtová klasifikácia 1.0.4.0 – osobitný príjemca  65,97 € 
 
V RÁMCI KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV BOLO PREFINANCOVANÉ  v roku 2011  
Projekt – rekonštrukcia obecného úradu    4 100 € , Projekt viacúčelové ihrisko  998 €, 
Nákup prívesného vozíka 1066 €.  
 
 
FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ 
Predstavujú výdavky splátku  úveru – istiny vo výške 15 775,94 €. 
 
  Prijatý úver bol uhradený   po obdržaní dotácie zo štátneho rozpočtu / vrátenie 
DPH /. Stav úveru k 31.12.2011 =  0  €  
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V súlade so zákonom č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov podľa § 16 ods. 2 obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane 
finančných vzťahov k zriadeným PO, RO a k štátnemu rozpočtu. 
 
 
 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA: 
 
Príjmy celkom            303 369,58 € 
Výdavky celkom        296 829,65 € 
Výsledok hospodárenia rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje 6 539,93 € 
 
Prebytok hospodárenia vo výške 6 539,93 € v zmysle ust. § 16  Zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy doporučujeme previesť na rezervného fondu. 
Peňažné prostriedky prebytku hospodárenia sa nachádzajú na základných bežných účtoch 
 VÚB a.s. Zvolen. 
 
Stav rezervného fondu k 31.12.2011 predstavuje čiastku        241,29 € 
Stav sociálneho fondu k 31.12.2011 predstavuje čiastku          48,18  € 
 
 
Bilancia aktív a pasív za rok 2011 
 
Neobežný majetok       netto    847 955,14 € 
Obežný majetok      netto       13 118,60 € 
     z toho          pohľadávky nedaňové 224,20  € 
   pohľadávky daňové     758,73  € 
Stav na bankových účtoch:                         6 792,65 € 
Aktíva celkom        861 074,12 € 
 
Vlastné imanie je         252 355,96 € 
Z toho: oceňovacie rozdiely precenenia majetku      2 457,26  € 
 Nevysporiadaný výsledok hosp. min.rokov               248 238,87 € 
 Výsledok hosp. za bežné účtovné obdobie                 - 2958,66 € 
 
Dlhodobé záväzky                                      48,18 € 
Krátkodobé záväzky                206,69 € 
Bankové úvery                    0     € 
Časové rozlíšenie                     613 081,78 € 
 
Pasíva celkom        861 074,12 € 
 
Prírastky:  
 Slatinské Lazy- projekt na rekonštrukciu  budovy obecného úradu     4 100 € 
            Projekt viacúčelové ihrisko                                                                      998 € 
            Prívesný vozík                                                                                       1 066 € 
            Drobný hmotný majetok                                                                            357,90  € 
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Úbytky - 0 
  
   
 
Ako príloha „Záverečného účtu a výročnej správy“ je dokladová inventúra majetku 
(013-089). 
 
Výkaz ziskov a strát  
 
Náklady celkom predstavujú 164 556,06 €. Výnosy celkom predstavujú 161 597,40 €. 
Rozdiel medzi  výnosmi a nákladmi  predstavuje výsledok hospodárenia vo výške – 2958,66 € 
(strata ) ktorý je potrebné k 30.6.2012 zúčtovať s výsledkom hospodárenia minulých rokov – 
účtom 428. V zmysle zákona  431 o účtovníctve doporučujeme previesť výsledok 
hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 – výsledok hospodárenia  minulých  rokov vo výške 
2958,66 €. 
 
 
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti 
 
Obec Slatinské Lazy nemá zriadenú vo svojej pôsobnosti príspevkovú organizáciu. 
 
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
 
Obec Slatinské Lazy k 31.12.2011 neposkytla žiadne záruky. 
 
Prehľad o stave a vývoji dlhu: 
Počiatočný stav (t.j. stav k 1.1.2011) bankový úver v sume 15 775,94 €  úver v roku 2011 
vo výške 15 775,94 € bol  splatený do 31.12. 2011. 
Iné dlhy obec nemá. 
 
NÁVRH NA PREJEDNANIE A SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

ZA ROK 2011 
 
Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy o spôsobe vysporiadania 
výsledku hospodárenia v súlade s § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z.Z. v znení neskorších 
predpisov prebytok hospodárenia obce za rok 2011 previesť v plnej výške do rezervného 
fondu obce, ktorý  bude použitý na ďalšie financovanie potrieb obce. 
 
Prerokovanie Záverečného účtu obce Slatinské Lazy  sa uzatvára výrokom: 
 

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 
 

 
V Slatinských Lazoch, dňa ....... 
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