Záverečný účet obce Poniky
za rok 2012

-1OBECNÝ ÚRAD
Starosta obce je Mgr. Samuel Bračo, ktorý vo funkcii pôsobí prvé volebné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo má k 31.12.2012 osem poslancov: Ing. Milan Králik, Vladimír Magna, Miroslav
Magna, Ing. Andrej Meško, Mgr. Lenka Piačeková, Miroslav Šávolt, Vojtech Petlach a Ing. Jaroslav
Piaček.
Vo februári 2012 sa vzdal funkcie poslanca Ing. Dušan Králik a v júli 2012 sa vzdali funkcie poslanca :
Ľubomír Kaplán a Bc. Pavol Ondrejko.
Organizácie obce
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky
ako samostatný právny subjekt. Riaditeľkou je Mgr. Mária Janovčíková.
Obchodné spoločnosti obce
Obec má založenú obchodnú spoločnosť Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky, ktorej hlavnou
činnosťou je drevárska výroba a lesníctvo. Konateľkou spoločnosti je Ing. Kvetoslava Bočkaiová.
Zloženie dozornej rady OPL spol. s r.o. Poniky k 31.12.2012 : Ing. Josef Machala, Ing. Milan Králik, Ing.
Andrej Meško, Miroslav Magna a Emília Golianová.
Výsledky hospodárenia obce
Obec Poniky dosiahla prebytok hospodárenia vo výške 63 945,36 €. Zostatok finančných prostriedkov
za rok 2012, ktoré budú príjmom rozpočtu obce v roku 2013 sú vo výške 196 619,60 €.
Bežný rozpočet:
Najvýznamnejšou časťou príjmov bežného rozpočtu tvoril podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ako
aj miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Ďalšou položkou boli príjmy z prenájmu majetku,
pričom najpodstatnejšiu časť tvoril príjem od OPL, spol s r.o. Poniky. Zvyšnú časť tvorili cintorínske
poplatky /NZ za hrobové miesta/, správne poplatky, poplatky za služby občanom a stravné. Z cudzích
prostriedkov obec prijala finančné prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu štátnej
správy, na voľby do NR SR, na rodinné prídavky. Prostredníctvom ÚPSVaR Banská Bystrica obec
uzatvorila Dohodu podľa §50 j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti, na základe
ktorej obec zamestnala 1 osobu na 7 mesiacov a 5 osôb na 8 mesiacov vedených v evidencii
uchádzačov o zamestnanie, na ktorých bol obci poskytnutý príspevok vo výške 95 % z celkovej ceny
práce zamestnanca.
Ministerstvo kultúry SR poskytlo obci na základe žiadosti dotáciu na podporu kultúrneho podujatia:
Detského folklórneho festivalu „Zdola ponickýho mlyna“. Finančné prostriedky na toto kultúrne podujatie
obec prostredníctvom dotácie poskytol aj BBSK.
Celkové bežné príjmy, vrátane príjmov ZŠ za rok 2012 tvorili výšku 1 086 192,34 €.
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Z hľadiska výdavkov bežného rozpočtu boli získané finančné prostriedky použité na zabezpečenie
chodu obce: výdavky na vodné a stočné, na elektrickú energiu, bioenergiu, na vývoz a uloženie
komunálneho odpadu, triedeného odpadu, na zabezpečenie a vývoz kontajnerov na stavebný odpad,
na nábytok, na nebezpečný a elektronický odpad, na PO, na zabezpečenie kultúrnych podujatí, na
členské príspevky, na kancelársky materiál, na školenia a odbornú literatúru, na knihy do obecnej
knižnice. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na opravu a údržbu ciest a rigolov, kultúrnych domov,
na opravu a obnovu schodov do Domu smútku, na zimnú údržbu ciest, na údržbu verejného osvetlenia
a verejného rozhlasu a pod. Na podporu športu obec vyčlenila finančné prostriedky, ktoré poskytla
formou dotácie na činnosť ŠK OPL. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov boli aj prostriedky na
financovanie prenesených a originálnych kompetencií v oblasti školstva.
Celkové bežné výdavky, vrátane výdavkov základnej školy za rok 2012 predstavovali výšku
1 008 012,21 €.
Kapitálový rozpočet
Príjmy kapitálového rozpočtu tvorili finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR na projekt : „Hasičská zbrojnica Poniky, prístavba, rekonštrukcia a modernizácia“ vo výške
112 933,63 €, finančné prostriedky za odpredaj pozemkov vo výške 1 096,00 €. Celkové príjmy
kapitálového rozpočtu za rok 2012 boli vo výške 114 029,63 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu zahrňovali výdavky na Hasičskú zbrojnicu z poskytnutých FP
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 112 933,63 €, výdavky na Hasičskú
zbrojnicu z vlastných zdrojov vo výške 10 098,35 a výdavky na bioenergiu – dofinancovanie spoluúčasti
720,40 €. Celkové kapitálové výdavky za rok 2012 predstavovali výšku celkom 123 752,38 €.
Rozpočet finančných operácií
Finančné operácie v r. 2012 predstavovali zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške
122 366,00 € + zostatok prostriedkov z nadačného fondu Živá energia pri Nadácii EKOPOLIS vo výške
2 700,00 €. Projekt nebol zrealizovaný a fin. prostriedky boli vrátené.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Poniky nemá k 31.12.2012 žiadne záväzky.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Poniky. neposkytla k 31.12.2012 žiadne záruky.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Poniky nemá k 31.12.2012 zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
Obec Poniky nemá k 31.12.2012 zriadenú podnikateľskú činnosť.

-3Hodnotiaca správa
Hodnotiaca správa bude spracovaná ako samostatná správa.

Záverečný účet obce Poniky za rok 2012
(v €)
Bežné príjmy
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie
Bežné výdavky
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

1 056 098,12
30 094,22
556 540,19
451 472,02
78 180,13
114 029,63
123 752,38
-9 722,75

Prebytok rozpočtu spolu
Odpočet štátnych a účelových prostriedkov
Prebytok rozpočtu

68 457,38
-4 512,02
63 945,36

Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie z finančných operácií

125 066,00
0,00
125 066,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012

189 011,36

účet 221
-účet 357 a 383
- RF účet 42801
- SF účet 472
- depozit
Výsledok hospodárenia na rozdelenie

247 044,97
-4 512,02
-33 591,65
-1 614,44
-10 707,26
196 619,60

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia
Prebytok bežného rozpočtu
- financovanie kapitálových výdavkov
Príjmy finančných operácií

73 668,11
-9 722,75
125 066,00

Mgr.Samuel Bračo
starosta obce

Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2012
V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení
predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Poniky za rok 2012.
1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení (ďalej len Zákon).
V zmysle § 16, ods. 5 Zákona povinnou súčasťou záverečného účtu je najmä:
-

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

Záverečný účet obce Poniky obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
39/1990 Zb. a § 16,odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
V zmysle § 16,ods. 3 Zákona je obec povinná si nechať overiť účtovnú závierku audítorom.
V zmysle § 19,ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve musí byť závierka overená do 1
roka po ukončení účtovného obdobia.
4. Výsledok hospodárenia
Obec Poniky v roku 2012 hospodárila nasledovne:

Záverečný účet obce Poniky za rok 2012
(v €)
rok 2012

Bežné príjmy
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie
Bežné výdavky
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
Prebytok bežného rozpočtu

1 056 098,12
30 094,22
556 540,19
451 472,02
78 180,13

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

114 029,63
123 752,38
-9 722,75

Prebytok rozpočtu spolu
Odpočet štátnych a účelových prostriedkov
Prebytok rozpočtu

68 457,38
-4 512,02
63 945,36

Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie z finančných operácií

125 066,00
0,00
125 066,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012

189 011,36

+ účet 221
+ účet 357 a 383 (depozit škola)
- RF účet 42801
- SF účet 472
- depozit
Výsledok hospodárenia na rozdelenie

247 044,97
-4 512,02
-33 591,65
-1 614,44
-10 707,26
196 619,60

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia
Prebytok bežného rozpočtu
- financovanie kapitálových výdavkov
Príjmy finančných operácií

73 668,11
-9 722,75
125 066,00

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu bolo prebytkové vo výške 63 945,36 €.
Tvorba rezervného fondu je 6 395 €. Prebytok finančného hospodárenia na rozdelenie po
odpočte tvorby rezervného fondu je vo výške 196 619,60 €.
5. Záver
V súlade s § 16, odsek 10 Zákona odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť Návrh
záverečného účtu obce Poniky za rok 2012 s nasledovným výrokom:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad

Ing. Jaroslava Hýblová, hlavný kontrolór obce

