OBEC KÚTNIKY

ZÁVEREČNÝ ÚČET
A
VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2011

Vyvesená na úradnej tabuli dňa: 18.6.2012
Prerokovaná a schválená na obecnom zastupiteľstve dňa: 11.7.2012

Podpisový záznam štatutárneho orgánu:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za
zostavenie záverečného účtu:

JUDr. František Bokros
Starosta obce

Tünde Pódaová

Návrh na uznesenie k záverečnému účtu obce za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo v Kútnikoch
a/ s c h v a ľ u j e:

1. Celoročné hospodárenie obce Kútniky za rok 2011 bez výhrad.
2. Záverečný účet obce za rok 2011 vykazuje:
V bežnom rozpočte:

Príjmy:

548 470 Eur

Výdavky:

400 425 Eur

Prebytok:
V kapitálovom rozpočte:

Finančné operácie:

148 045 Eur

Príjmy:

4 950 Eur

Výdavky:

31 351 Eur

Schodok:

-26 401 Eur

Príjmy:

0 Eur

Výdavky:

40 486 Eur

Schodok:

-40 486 Eur

Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií za rok 2011 je vo výške
121 644 Eur.
Celkové hospodárenie za rok 2011 bolo prebytkové vo výške 81 158 Eur.
Do rezervného fondu sa pridelí 12 164 Eur.
b/ b e r i e

na vedomie:

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Kútniky za rok 2011.
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ZÁVEREČNÝ ÚČET
1.

Úvod

Povinnosť zostaviť „Záverečný účet“ je pre obce stanovená zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Záverečný účet bol
zostavený v súlade s § 16 tohto zákona.
Povinnosť vyhotoviť „Výročnú správu“ je pre obce stanovená zákonom č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení zmien a doplnkov. Výročná správa bola vyhotovená v súlade s § 20 tohto
zákona a je vypracovaná ako samostatný dokument.
Úvod o rozpočte
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Rozpočet na rok 2011
bol schválený podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet na rok 2011 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2010 uznesením č.
166.
Rozpočet obce v zmysle § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa člení:
− bežné príjmy a bežné výdavky
− kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
− príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie
Prebytok rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) po skončení roka neprepadá a je zdrojom
tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok rozpočtu podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) uhrádza obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných
fondov alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtu podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.
2.

Záverečný účet – vyčíslenie výsledku hospodárenia

Záverečný účet vykazuje výsledok, ktorý je rozdielom medzi prijatými finančnými
prostriedkami a vydanými finančnými prostriedkami, kým výsledok hospodárenia je rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi bez ohľadu na zaplatenie. Obec vedie aktuálne účtovníctvo, ale
zároveň účtuje aj o rozpočtových príjmoch a výdajoch.
Vyčíslenie výsledku hospodárenia viď v nasledovnej tabuľke.
Upravený rozpočet
2011

Vyčíslenie výsledku hospodárenia

Skutočnosť 2011

Bežné príjmy

560 000,00

548 470,00

Bežné výdavky

409 261,00

400 425,00

Výsledok bežného rozpočtu

150 739,00

148 045,00
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Kapitálové príjmy

100 000,00

4 950,00

Kapitálové výdavky

48 000,00

31 351,00

Výsledok kapitálového rozpočtu

52 000,00

-26 401,00

0,00

0,00

Výdavky z finančných operácií

46950,00

40 486,00

Výsledok finančných operácií

-46 950,00

-40 486,00

Príjmy spolu

660 000,00

553 420,00

Výdavky spolu

504 211,00

472 262,00

Celkové hospodárenie

155 789,00

81 158,00

Prebytok /+ / rozpočtu obce

202 739,00

121 644,00

Príjmy z finančných operácií

Ako z horeuvedenej tabuľky vidno celkové hospodárenie obce je prebytkové vo výške 81
158 Eur, z toho rozpočtové hospodárenie bez vylúčenia finančných operácií je prebytkové
vo výške 121 644 Eur.
Prebytok alebo schodok rozpočtu obce vypočítame tak, že finančné operácie nezapočítame do
výsledku. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. finančné operácie
nevstupujú do prebytku hospodárenia.
Prebytok rozpočtu obce vo výške 121 644,00 Eur sa podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy upraví o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu. Z prebytku sa nevylúčia žiadne
nevyčerpané prostriedky.
Upravený prebytok je zdrojom na výpočet tvorby rezervného fondu obce.
Rozdelenie hospodárskeho výsledku navrhujeme vykonať takto:
Do rezervného fondu sa pridelí 12 164,00 Eur.
3.

Údaje o plnení rozpočtu

3.1

Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Bežné príjmy

560 000,00

548 470,00

97,94

Kapitálové príjmy

100 000,00

4 950,00

4,95

Finančné operácie

0

0

0

660 000,00

553 420,00

83,85

Spolu:
3.2

Bežné príjmy
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Príjmy bežného rozpočtu, t.j. vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami.
Ostatné príjmy sú tvorené transfermi na prenesený výkon štátnej správy.
Celkové daňové príjmy v roku 2011 neboli bezproblémové. Mali by tvoriť najstabilnejšiu a
najvýznamnejšiu zložku rozpočtu, ale z roka na rok sa nedá predpokladať dopad týchto príjmov
na rozpočet obce. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami
z vlastníctva majetku, z
administratívnych poplatkov, úrokov a výnosov z vkladov, z nepriemyselného a náhodného
predaja a služieb, z iných nedaňových príjmov. Do príjmov z vlastníctva majetku patria príjmy z
nájomného.
V roku 2011 sme prijali granty a transfery v celkovej výške 45 392,82 Eur. Jedná sa o granty a
transfery účelovo viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom. Obec Kútniky prijalo v roku
2011 bežné granty a transfery ktoré viď. rozpísané v nasledovnej tabuľke.
Tuzemské bežné granty

Skutočnosť

312 001

- na REGOB

410,52

312 001

- normativne fin.prostriedky na ZŠ

312 001

- KU cestná doprava

312 001

- decentralizačná dotácia KU ŽP

141,85

312 001

- dotácia os VU KŠU pre MŠ

921,00

312 001

- transfer na sčítanie obyvateľov, domov a bytov

42 633,00
64,45

1.222,00

300 GRANTY A TRANSFERY SPOLU:

3.3

45 392,82

Kapitálové príjmy

V týchto príjmoch je vykázaný predaj majetku.
Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Príjem z predaja majetku

100 000

4 950

4,95

Kapitálové príjmy spolu

100 000

4 950

4,95

3.4

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie tvoria prevod zdrojov z minulých rokov. V roku 2011 sme
nepreviedli žiadne zdroje z minulých rokov a ani sme nepoužili rezervný fond, preto plnenie
nebolo.
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Ako z hore uvedeného grafu je vidno bežné príjmy tvoria 99% z celkových príjmov obce,
kapitálové príjmy len 1%. To znamená, že zdrojom krytia investícií ako aj finančných operácií
boli bežné príjmy.
3.5

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

Obdobne ako sú plnené celkové príjmy primerane sú čerpané aj výdavky. Rozdelenie podľa
druhov výdavkov viď v nasledujúcej tabuľke.
Rozpočet
Bežné výdavky

Skutočnosť

% plnenia

409 261,00

400 425,00

97,84

Kapitálové výdavky

48 000,00

31 351,00

65,31

Finančné operácie

46 950,00

40 486,00

86,23

504 211,00

472 262,00

93,66

SPOLU
3.6

Bežné výdavky

Bežné výdavky zahŕňajú všetky výdaje na činnosť obce a to na prevádzku úradu, výdaje na
verejné osvetlenie, vývoz odpadu, verejnú zeleň, dotácie pre rôzne právnické a fyzické osoby
vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v obci, financovanie školstva, kultúry, športových
zariadení, údržbu budov, cintorínov a pod.
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3.7

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú investičné výdavky na projekty, realizáciu stavieb, nákup pracovných
strojov. V roku 2011 sme nemohli realizovať viac akcií než bolo v rozpočte. V nasledovnej
tabuľke viď plnenie investičných akcií za rok 2011.
Názov
Rozpočet
Skutočnosť
% Plnenia
Realizácia stavieb
40 000
26 798
66,99
Rekonštrukcia a modernizácia
3 000
0
0
Prípravná a projektová dokumentácia
5 000
4 553
91,06
Spolu
48 000
31 351
65,31
3.8

Finančné operácie

Vo finančných operáciách výdaje tvoria splátky istín úverov.
Rozpočet
Splácanie tuzemskej istiny z úverov
ŠFRB
Splácanie tuzemskej istiny z bankových
úverov
Finančné operácie spolu
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Skutočnosť

% plnenia

35 000

28 229

80,66

11 950

12 257

102,57

46 950

40 486

86,23

4.

Bilancia aktív a pasív

Aktíva
Názov

4 403 207

KZ
k 31.12.2011
4 337 583

4 231 296

4 165 672

0

0

171 911

171 911

92 503

178 374

6 241

6 712

86 205

171 556

0

106

0

517

4 495 710

4 516 474

ZS k 1.1.2011

Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý fin. majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Pohľadávky
Finančný majetok
Zásoby
Časové rozlíšenie
SPOLU

Pasíva

3 051 631

KZ
k 31.12.2011
3 150 442

3 051 631

3 150 442

1 183 483

1 105 436

Dlhodobé záväzky

916 607

922 475

Krátkodobé záväzky

122 390

49 000

Bankové úvery a ost.výp.

138 441

126 184

260 596

260 596

4 495 710

4 516 474

Názov

ZS k 1.1.2011

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho:
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:

Časové rozlíšenie
SPOLU
5.

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Dlh obce Kútniky sa ku dňu 31.12.2011 skladá z dvoch úverov, ktoré boli poskytnuté Dexia
bankou Slovensko, a.s., jeden úver je zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a druhý úver je
bankový úver dlhodobý.
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Prehľad o stave a vývoji úverov
Veriteľ

Úver na

Dátum
poskyt
úveru

Výška
úveru

Splátka za
obdobie

Dát. splate
nia

Zostatok

ŠFRB

Nájomné byty

31.5.2007

Mesačne
955.984,86 3074,85 (istina
+ úroky)

31.5.2037

837.627,00

Dexia
banka

Výstavba
Obecného domu

21.3.2002

170.228,64 12.114,07

9.6.2020

126.183,84

Spolu

6.

963 810,84

Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neprevzalo záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi ani právnickej
osobe, čo nedovoľuje ani zákonná úprava.
Obec Kútniky na záruku návratnosti úverov má podpísané vista zmenky.
7.

Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti

Obec Kútniky nepodniká, preto nevykazuje náklady ani výnosy podnikateľskej činnosti.
8.

Hodnotenie plnenia programov obce

Konštrukcia rozpočtu a jeho splnenie v roku 2011 v plnom rozsahu zohľadňovali priority
obce. Zabezpečili sa základné samosprávne funkcie obce a bezporuchový chod obce pri
dodržaní princípu úspornosti na každom úseku činnosti. Vytvoril sa dostatočný objem
finančných prostriedkov na realizáciu dlhovej služby obce.
Podrobný rozpis viď v dokumente „Plnenie programového rozpočtu“, ktoré je rozpracované v
prílohe č.1.
9.

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu obce a
informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu obce. Obec má vypracovanú hodnotiacu
správu k 31.12.2011, ktorá tvorí prílohu č. 2.

Vypracovala: Tünde Pódaová
V Kútnikoch, dňa 11.06.2012
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VÝROČNÁ SPRÁVA
1. Úvod
Obec Kútniky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
2.

Obec Kútniky (Hegyéte)

ERB
Obecný úrad
Kútniky 686
929 01 Dunajská Streda

Tel:
Fax:
Email:

031 / 552 23 17
031 / 552 23 17
ocukutniky@stonline.sk

Web:

Samosprávny kraj:
Trnavský
Okres:
Dunajská Streda
Región:
Podunajsko
IČO:
00305537
Počet obyvateľov:
1258
Rozloha:
1098 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1240

Obec je doložená z roku 1240 ako Ety, Ethy z roku 1250 ako Ete, z roku 1260 ako Tewkeesethe,
z roku 1268 ako Quinque ville Ethey, z roku 1420 ako Nagethi, z roku 1447 ako Kowachethy, z
roku 1863 ako Hegybeneéte, z roku 1940 ako Hegyéthe, z roku 1948 ako Kútniky; maďarsky
Hegybeneéte.
Hlavná činnosť:

územná samospráva:

•

starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby obyvateľov obce

•

usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce

•

zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií

•

zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom,
udržiavanie čistoty v obci a pod.

•

chráni životné prostredie na území obce

•

schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce

•

zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
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a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia

3.

•

zabezpečuje verejný poriadok na území obce

•

zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok na území obce

•

plní úlohy na úseku sociálnej pomoci

•

vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách

•

vedie obecnú kroniku

•

a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami

Základné orgány obce

Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce
4.

Starosta obce
JUDr. František Bokros

5.

Poslanci obce
Mgr.Klára Baráthová
Ladislav Bazsó
Tibor Bíró
Štefan Bokros
Eugen Both
Mgr.Alica Busánszká – zástupca starostu
Ondrej Holi
Jozef Végh
Žigmund Zsemlye

6.

Obecný úrad

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a
administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
7.

Zamestnanci obce
Obec vykazuje 22 zamestnancov, 1 zamestnanec je ZŤP a 2 zamestnankyne sú na MD.

8.

ZŠ nemá právnu subjektivitu

Základná škola s materskou školou s VJM Kútniky, Základná škola (4 triedy) - 1. – 4.
ročník, 1 trieda - Materská škola, 1 trieda -Školský klub detí, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.
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9.

Spoločnosti a organizácie obce

Obec Kútniky pre zabezpečenie plnenia svojich úloh založilo zriadilo základnú školu,
ktorá plní úlohy, ktoré im boli stanovené zákonom a zakladateľom a zriaďovateľom pri ich
založení a zriadení. Taktiež je akcionárom v niektorých spoločnostiach.
10.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec je akcionárom tejto spoločnosti, ktorej činnosť je zameraná na poskytovanie služieb
v oblasti dodávky vody a všetkých s tým súvisiacich činností. Majetkový podiel obce v tejto
spoločnosti je 171.911,30 Eur, čo je predstavuje 5179 akcií.
Prehľad o stavoch na bankových účtoch
P.č
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Banka
VÚB
VÚB
DEXIA
DEXIA
Tatra banka
Pokladňa
Pokladňa
SPOLU

Čislo účtu
11690020024122
20024122
1802170006
1802172001
2628105181
hotovosť
hotovosť

Názov učtu
Fondovy účet
Bežný účet
Bežný účet - BYT
Bežný účet
Podnikateľsky účet
Školská jedáleň
Obecný úrad

Suma v
EUR
1.1.2011

Suma v
EUR
31.12.2011

488,40
1 793,87
33 121,60
24 264,90
24 286,00
1.297,36
952,24
86 204,37

506,80
1 119,75
53 463,32
33 384,83
81 775,29
1.060,31
239,28
171 549,58

138.441,14
867.966,90

126.183,84
837.627,00

ÚVERY
6.
7.
11.

DEXIA
DEXIA

180217 SKK 070 01 Zostatok
ŠFRB

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 obec
finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k
štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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