Záverečný účet Obce Veľké Lovce za rok 2012
podľa § 16, ods. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozpočet obce Veľké Lovce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový, tak isto aj bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo
podľa schváleného rozpočtu na rok 2012, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
16.12.2011 uznesením č. VI/2011 bod A3
Rozpočet na rok 2012 bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 28.06.2012 uznesením č. III/2012 bod A1
- druhá zmena schválená dňa 21.092012 uznesením č. V/2012 bod C5
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. VI/2012 bod A1
a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

bežný rozpočet obec
bežný rozpočet ZŠ
bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
rozpočet
finančné operácie obec
finančné operácie ZŠ
Zostatok finanč. operácií
rozpočet obce celkom

príjmy
730 663,00
3 756,00
734 419,00
120 561,00
854 980,00
74 620,00
7 140,00
81 760,00
936 740,00

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu:
Úver na výstavbu polyfunkčného objektu:

výdavky
278 227,00
385 693,00
663 920,00
98 817,00
762 737,00
15 955,00
7 140,00
23 095,00
785 832,00

rozdiel

70 499,00
21 744,00
92 243,00

58 665,00
150 908,00

92 243,00 €
58 665,00 €

Z rezervného fondu v roku 2012 neboli čerpané finančné prostriedky.
Obec nevedie RF na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Zostatok na rezervnom fonde k 31.12. 2012 je 140 771,71 €
Rezervný fond
zostatok z roku 2010
zostatok z roku 2011
zostatok z roku 2012

Tvorba
0,00
0,00
92 243,00

Čerpanie
60 269,00
168 851,00
0,00

Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce
Fin SAM 2-04 tvorí prílohu

Zostatok
217 379,71
48 528,71
140 771,71

b) Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA – majetok spolu :
4 602 262,00 €
PASÍVA - vlastné zdroje krytia majetku a záväzkov spolu: 4 602 262,00 €
Stavy na bankových účtoch :
Finančný majetok r.2012
211 000 pokladňa obecný úrad
211 001 pokladňa kuchyňa
221 001 bežný účet VUB
221 002 bežný účet VUB kuchyňa
221 003 sociálny fond
261 000 peniaze na ceste
221 005 bežný účet DEXIA

150,31
0,00
18 759,85
17,04
2 314,05
-1,82
189 994,82

spolu
461 úver

211 234,25
-58 664,93

Pohľadávky s p o l u
z toho:
Pohľadávky daňové:
● daň z nehnuteľností
● daň za psa
Pohľadávky nedaňové
● komunálny odpad
● stočné
● nájom za hrobové miesto
● nájom kaderníctvo
● pohľadávky voči odberateľom
● za prieskumné územie MŽP
● za výťažok zo stávkových hier

26 680,00 €
19 651,00 €
19 627,00 €
24,00 €
7 029,00 €
3 080,00 €
1 159,00 €
265,00 €
66,00 €
9,00 €
2 431,00 €
19,00 €

Krátkodobé záväzky s p o l u
36 154,00 €
z toho:
● voči dodávateľom
16 865,00 €
● voči pracovníkom
5 248,00 €
● voči orgánom soc.a zdrav.poisťovne
3 548,00 €
● voči daňovému úradu
679,00 €
● ostatné rezervy
9 814,00 €
Dlhodobé záväzky
Obec čerpala dlhodobý bankový úvery z PRIMA banky na stavbu „Polyfunkčný objekt“
čerpanie úveru v sume
62 081,00 €
splátka úveru
3 416,00 €
zostatok úveru
58 665,00 €

Obec vedie drobný majetok na podsúvahových účtoch vo výške 67 558,00 € .
Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01 - tvorí prílohu
c) Informácia o výnosoch a nákladoch
Náklady
Výnosy
Výsledok hospodárenia rok 2012

554 158,00 €
537 311,00 €
-16 847,00 €

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 -01

Vo Veľkých Lovciach dňa 5.3. 2013
Vypracovala : A.Kurucová
…................................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: ….......................................
Zvesené z úradnej tabule dňa : …......................................

Prílohy k záverečnému účtu:
1. Výkaz o plnení rozpočtu
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3. Výkaz ziskov a strát

