NÁVRH

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Obce Janova Lehota
za rok 2012

V Janovej Lehote, 26.04.2013

Ing. Kováčová Božena

starostka obce

Záverečný účet
Obce Janova Lehota za rok 2012
Základná charakteristika Obce Janova Lehota
Obec Janova Lehota 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 potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje :
Názov: Obec Janova Lehota
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Janova Lehota, 38 , 966 24 Janova Lehota
IČO: 00320 706
DIČ: 2020529632
Právna forma : obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej
republiky.

Geografické údaje :
Celková rozloha obce : 1767 ha
Nadmorská výška :
365 m

Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 902 obyvateľov k 31.12.2012
Národnostná štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2011 /na počet obyvateľov 924 /
- slovenská
860
- ukrajinská
15
- nemecká
13
- česká
10
- rusínska
6
- poľská
1
- rómska
0
- iná
19

Služby v obci poskytujú:
Predajňa COOP Jednota Janova Lehota, súp. č. 39
Súkromné pohostinstvo Majo, Janova Lehota 184
Súkromné pohostinstvo u Filipa, Janova Lehota 39
Holičstvo, kaderníctvo
Slovenská pošta a.s.
Farský úrad

Priemysel v obci:
V Obci Janova Lehota sa nenachádza priemyselná zóna.

Poľnohospodárska výroba :
AZEX, s.r.o. Janova Lehota
HOLES, s.r.o. Janova Lehota

História obce:
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1258.

Symboly obce :
Erb, vlajka

Základné orgány obce :
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starostka obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Janova Lehota je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov
zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Balkovičová Martina
Ing. Grmanová Anna
Ing. Hlaváč Peter
Klacek Roman
Ing. Sigeti Pavol
Slezáková Anna
Škriep Branislav

Za starostku Obce Janova Lehota bola zvolená Ing. Božena Kováčová
Obecné zastupiteľstvo v Janovej Lehote rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v roku 2012: 02.02, 29.03., 31.05, 29.06., 06.09.,
11.10., 22.11., 13.12..

Hlavný kontrolór :
Vymenovaný do funkcie hlavného kontrolóra na základe výberového konania konaného dňa
28.1.2010 na zasadnutí OZ uznesením č. 5/2010 bol p. Vlček Milan od 1.2.2010 s úväzkom
0,2 /uznesenie č. 6/2010/. Hlavný kontrolór p. Vlček Milan pracoval v roku 2012 v zmysle
plánu práce na I. polrok 2012, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
29.03.2012 uznesením č. 36/2012 a plánu práce na II. polrok 2012, ktorý schválilo OZ na
zasadnutí 29.06.2012 uznesením 73/2012.

Schválené právne normy Obce Janova Lehota :
Štatút Obce Janova Lehota
Organizačný poriadok OÚ Janova Lehota

Vnútorný predpis o vykonávaní finančnej kontroly
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Janova Lehota
Zásady na ochranu majetku Obce Janova Lehota
Podpisový poriadok
Poriadok odmeňovania zamestnancov OÚ Janova Lehota
Smernica odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a obecných oslavách ZPOZ
pri OÚ v Janovej Lehote
Pracovný poriadok zamestnancov OÚ Janova Lehota
Zásady na obeh účtovných dokladov
Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov
Rokovací poriadok OZ v Janovej Lehote
Povodňový plán záchranných práce Obce Janova Lehota rok 2007

Obecný úrad :
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.

Zamestnanci obecného úradu :
1/
2/
3/
3/
4/

Zuzana Minková – účtovníčka a mzdová pracovníčka
Ľudmila Rošková – administratívna pracovníčka
Martina Vargová – administratívna pracovníčka
Pogadl Michal - prevádzkar
Ján Šulek - robotník

Rozpočtové organizácie :
Základná škola 1. – 9. ročník, 966 24 Janova Lehota 97 - právna subjektivita
DSS a DD Nádej – Janova Lehota 71 – bez právnej subjektivity
Materská škola – Janova Lehota 97 – bez právnej subjektivity

Ekonomické údaje :
Obec Janova Lehota zriadená ako jednotka územnej samosprávy podľa zákona č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení, plnila v roku 2012 úlohy stanovené zákonom o obecnom zriadení,
ako aj výkon štátnej správy prenesený na samosprávy ďalšími zákonmi. Samosprávna činnosť
bola vykonávaná na základe rozhodnutí obecného zastupiteľstva a starostky obce.
Pri hospodárení postupoval obecný úrad podľa
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení,
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,
- zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení,
- zásad hospodárenia s majetkom Obce Janova Lehota ako aj podľa ďalších účtovných
predpisov.
Účtovnú závierku za rok 2012 prekontrolovala a prevzala dňa 18.1.2013 metodička
Daňového úradu v Banskej Bystrici p. Rečlová Mariana poverená spracovaním výsledkov pre
potreby štátneho rozpočtu a výkazníctva. V mesiaci marec 2013 bola vykonaná účtovná
kontrola za rok 2012 audítorkou p. Ing. Korcovou Milenou zo Žiaru nad Hronom. Na základe
uvedenej kontroly bola vyhotovená Správa nezávislého audítora, ktorá je neoddeliteľnou
prílohou ročnej závierky.

Po finančnej stránke zabezpečovala obec plnenie úloh vlastnými prostriedkami
a prostriedkami zo štátneho rozpočtu SR podľa schváleného rozpočtu. Finančný rozpočet
obce bol schválený na OZ 14.12.2011 uznesením č. 246/2011. V priebehu roka boli vykonané
rozpočtové opatrenia navrhnuté starostkou obce a schválené zastupiteľstvom obce /rozp. op.
č. 1/2012 – schválené uzn. č. 31/2012, rozp. op. č. 2/2012 – schválené uzn. č. 69/2012, rozp.
op. č. 3/2012 – schválené uzn. č. 110/2012 a rozp. opatrenie č. 4/2012 – schválené 13.12.2012
uzn. č. 148/2012.
Na základe zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladáme záverečný účet obce za rok 2012,
v ktorom sú uvedené údaje o rozpočtovom hospodárení obce.
Obec v zmysle zákona č. 583/2004 v súlade s ustanovením § 16 finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojim rozpočtovým organizáciám (ZŠ
Janova Lehota, fyz. a právnickým osobám a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a vyšších územných celkov).
Záverečný účet obce obsahuje:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou
b) bilanciu aktív a pasív
c) prehľad o stave a vývoji dlhu
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií je nulový. Obec v svojej pôsobnosti
nezriadila príspevkovú organizáciu.
e) a f) Obec záruky a podnikateľskú činnosť nemala.
g) hodnotenie plnenia programov obce

A/
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Obce Janova Lehota a jej rozpočtovej
organizácie ZŠ Janova Lehota za rok 2012 :
Názov

Príjmy
Schválený Upravený
rozpočet
rozpočet
v€
v€

Výdavky
Skutočnosť
v€

Schválený Upravený
rozpočet rozpočet
v€
v€

Rozdiel +/Skutočnosť
v€

Skutočnosť
v€

Bežný rozpočet :
Obec
ZŠ
SPOLU

928 935
2 300
931 235

985 900
2 004
987 904

972 048,07
3 484,73
975 532,80

683 595
205 000
888 595

747 820
224 170
971 990

734 057,66
224 219,80
958 277,46

+ 17 255,34

161 810
0
161 810

162 159,75
0
162 159,75

20 000
4 979
24 979

171 620
0
171 620

171 534,17
0
171 534,17

- 9 374,42

24 200
0
24 200
1 173 914

24 171,92
0
24 171,92
1 161 864,47

15 900
0
15 900
929 474

15 900
0
15 900
1 159 510

15 893,24
0
15 893,24
1 145 704,87

+ 8 278,68
+ 16 159,60

Kapitálový rozpočet :
Obec
ZŠ
SPOLU

0
0
0

Finančné operácie :
Obec
ZŠ
SPOLU
SPOLU

0
0
0
931 235

Možno konštatovať, že Obec Janova Lehota hospodárila v roku 2012 v rámci upraveného
rozpočtu obce. Rozpočet bol upravovaný v priebehu roka na základe potrieb obce
a mimoriadnych okolností, ktoré v roku 2012 nastali. Najvýraznejším ovplyvnením rozpočtu
bolo pridelenie schválených finančných prostriedkov na modernizáciu verejného osvetlenia

vo výške 147 681,71 €, ktoré boli zapojené do rozpočtu aj v príjmovej a aj vo výdavkovej
časti. Obec v roku 2012 čerpala na základe schválenia účelu obecným zastupiteľstvom aj
finančné prostriedky z fondu na rozvoj obce vo výške 23 668,95 €, ktoré sú vo finančných
operáciách v príjmovej časti a boli použité na kapitálové výdavky viď tabuľka „Fond na
rozvoj obce“.
Príjmy obce a základnej školy :
1/ bežný rozpočet – skutočnosť nepresiahla upravený rozpočet
- obec získala v roku 2012 na výnose dane z príjmov /podielové dane/ príjmy vo výške
179 838,51 €
- na daniach v obci bolo vybraté 48 234,25 € / daň z nehnuteľností, daň za psa, za zber
a prepravu komunálneho odpadu, za nevýherné hracie automaty/
- príjmy za prenájom majetku obce boli vo výške 38 927,32 €, z ktorých 30 000,-€ je za
prenájom nebytových priestorov v budove č. 214 OZ „Nádej seniorom“ – CHD Boko
- z nedaňových príjmov prevažnú časť tvoria príjmy od klientov DSS a DD „Nádej“
celkom 220 896,19 €, ďalej príjem zo stravného na prevádzku stravovacieho
zariadenia pri DSS a DD „Nádej“ vo výške 20 868,10 €, ostatné nedaňové príjmy boli
v celkovej výške 4 371,48 €
- ďalšou významnou časťou bežných príjmov sú dotácie a granty v celkovej výške
458 912,22 €, z ktorých prevažnú časť tvorí dotácia zo ŠR na prevádzku a činnosť
DSS a DD „Nádej“ 240 720,-€, na školstvo 211 956,75 €, z úradu práce, soc. vecí
a rodiny na aktivačnú činnosť 1 305,93 €, dotácia z VÚC BBSK vo výške 1 500,-€ na
projekt „Upravme si verejné priestranstvá“ – nové autobusové čakárne a ostatné
dotácie 3 429,54 €
- príjmy základnej školy tvoria nedaňové príjmy 1 984,73 € a granty vo výške 1 500,€
2/ kapitálový rozpočet – skutočnosť nepresiahla upravený rozpočet
- v roku 2012 obec získala z predaja aktív 14 478,04 € / predaj rodinného domu č. 198
p. Herinekovi R. s manž., predaj požiarneho vozidla a pozemkov/
- dotácia na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 147 681,71 €
3/ finančné operácie – skutočnosť nepresiahla upravený rozpočet
- cez finančné operácie boli zapojené do rozpočtu nevyčerpané dotácie z roku 2011 vo
výške 502,97 € a finančné prostriedky z fondu na rozvoj obce vo výške 23 668,95 €
Výdavky obce a základnej školy :
Obec rozdelila rozpočet v rámci programového rozpočtovania na 11 programov, ktorým sa
venujeme podrobnejšie v tomto záverečnom účte v bode g) hodnotenie plnenia programov
obce. Zároveň konštatujeme, že obec v roku 2012 hospodárila s finančnými prostriedkami vo
výdavkovej časti v rámci upraveného rozpočtu.
Finančné operácie výdavkové obsahujú splátky istiny úveru na výstavbu ihriska za ZŠ
Janova Lehota vo výške 15 893,24 €. Úver obec čerpala v roku 2007 a zostatok ešte
nesplateného úveru je k 31.12.2012 44 718,76 €.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2012 je 16 159,60 € - prebytok rozpočtového
hospodárenia, ktorý zároveň tvorí zostatok na bankových účtoch Obce Janova Lehota.

Stav podľa bankových výpisov /rozpočtové účty 221/ k 31.12.2012:
VÚB : ZBÚ
14 495,51 €
Decentralizačný účet /dotácie/
244,35 €
Účet DSS /dotácia z BBSK/
13,46 €
OTP : ZBÚ
1 310,03 €
Pokladňa k 31.12.2012
96,25 €
Spolu:
16 159,60 €
Stav podľa bankových výpisov /mimorozpočtové účty/ k 31.12.2012 :
Účet SF k 31.12.2012 :
352,36 €
Účet RF
7 776,71 €
Účet SZ pri DSS k 31.12.2012 :
3 852,82 €
Depozit k 31.12.2012 :
24 613,88 €
Stav pokladne bol overený fyzickou inventúrou 4x v roku 2012. Dokladová inventúra je
prílohou inventúr vykonaných v roku 2012 – so stavom k 31.12.2012.
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2012:
221
Základný bežný účet
+
211
Pokladnica
+
Spolu rozdiel príjmov a výdavkov aj s finančnými operáciami:

16 063,35 €
96,25€
16 159,60 €

Možno konštatovať, že stav peňažných prostriedkov súhlasí na rozdiel hospodárenia –
prebytok medzi príjmami a výdavkami.
Z rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2012 je potrebné vylúčiť
nevyčerpané dotácie z roku 2012 a to :
- prebytok vo výške ..................................................................................... 16 159,60 €
- dotácia na dopravu žiakom ZŠ vo výške ....................................................... – 239,48 €
- dotácia na vzdelávacie poukazy ZŠ .............................................................. – 660,48 €
Prebytok hospodárenia za rok 2012 ..................................................................... 15 259,64 €
Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov a prebytok hospodárenia za rok 2012 v zmysle
§ 15 zákona 583/2004 Zz navrhujeme previesť do rezervného fondu vo výške 15 259,64 €.
Zostatok nevyčerpaných dotácií z roku 2012 bude v roku 2013 zapojený do rozpočtu a
použitý na určený účel podľa rozpisu.
FOND REZERVNÝ :
ZS k 1.1.2012
Prírastky : prebytok za rok 2011
Úbytky :
KZ k 31.12.2012
FOND NA ROZVOJ OBCE :
ZS k 1.1.2012
Prírastky : prebytok za rok 2011
Úbytky :
- modernizácia miestneho rozhlasu uzn. č.
- modernizácia verejného osvetlenia uzn. č.
- stavebné úpravy na budove č. 211 uzn. č.
KZ k 31.12.2012

v€
119,69
+ 3 132,60

3 252,29
v€
0,00
+ 28 193,37

- 6 000,00
- 7 700,00
- 9 968,95
4 524,42

Spolu zostatok rezervného fondu a fondu na rozvoj obce je k 31.12.2012 7 776,71 €.
Tieto finančné prostriedky obec vedie na samostatnom bankovom účte RF. Z uvedeného
navrhujeme zlúčiť tieto prostriedky do rezervného fondu aj spolu s prebytkom rozpočtového
hospodárenia za rok 2012.

B/
Bilancia aktív a pasív:
Aktíva :
Neobežný majetok celkom:
Druh majetku
018 - drobný dlhodobý
nehmotný majetok
019 - ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
021 – stavby
022 – stroje, prístroje
a zar.
028 – drobný dlhodobý
majetok
029 – ostatný dlhodobý
hmotný majetok
031 - pozemky
042 – obstaranie DHM
063 – realizovateľné CP
SPOLU

Stav
k 1.1.2012

Prírastky
+

Úbytky
-

Oprávky
-

Stav
k 31.12.2012

95,00

0,00

0,00

52,04

42,96

2 970,00

0,00

0,00

583,83

2 386,17

1 171 528,00
7 502,00

30 568,95
171 689,70

8 408,99
1 699,56

83 112,41
8 043,15

1 110 575,55
169 448,99

72,00

0,00

4 843,65

+ 4 767,65

4,00

1 824,00

0,00

0,00

308,10

1 515,90

197 919,00
195 784,00
162 214,00
1 739 908,00

0,00
180 170,77
0,00
382 429,42

3 827,44
202 258,65
0,00
221 038,29

0,00
0,00
0,00
87 331,88

194 091,56
173 696,12
162 214,00
1 813 975,25

V roku 2012 obec zaradila do majetku na účet stavieb novovybudovanú terasu v DSS
a DD „Nádej“ v hodnote 20 600,-€ a stavebné úpravy na budove č. 211 /bytový dom - bývalá
predajňa potravín/ v hodnote 9 968,95 €. Zároveň bola vyradená budova súp. č. 198 /predaná
rodine Herínekovej/, časť starého verejného osvetlenia a rozvody miestneho rozhlasu.
Na účte 022 – stroje, prístroje a zariadenia bolo zaradené nové verejné osvetlenie
v hodnote 171 689,70 €.
Na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku sú evidované nedokončené
investície k 31.12.2012 a to :
- rekonštrukcia sociálnych bytov zo štadióna TJ /projektová dokumentácia/ - 1 975,04 €
- rekonštrukcia ihriska za ZŠ Janova Lehota – 117 217,79 €
- výstavba bytoviek / projektová dokumentácia / - 4 058,06 €
- rekonštrukcia dolného futbalového ihriska – 48 288,23 €
- výstavba čističiek odpadových vôd /proj. dokumentácia / - 2 157,- €
Na účte 063 – obec vlastní CP v Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti
a.s. v hodnote 162 214,- €.
Obežný majetok:
Druh majetku
112 - zásoby
351 – zúčtovanie odvodov
príjmov od ZŠ

Stav k 1.1.2012
6 250,00
498,00

Stav k 31.12.2012
4 759,00
0,00

311 - odberatelia
315 – ost. pohľadávky
318 – pohľ. nedaňové
príjmy
319 – pohľ. daňové príjmy
378 – iné pohľadávky
211 – peniaze /pokladňa/
213 – ceniny /kolky,
známky/
221 – bankové účty
SPOLU :

0,00
977,00
1 768,00

127,68
4 399,90
1 863,66

1 069,00
1 646,00
0,00
38,00

1 014,43
0,00
136,67
10,80

57 033,00
69 279,00

52 659,12
64 971,26

Opis obežného majetku podľa stavu k 31.12.2012 :
- na účte 112 – zásoby obec eviduje hlavne sklad potravín v SZ pri DSS a DD
„Nádej“ v hodnote 3 377,69 €, sklad čistiacich prostriedkov 1 070,51 € a sklad
odpadových nádob 14 ks v hodnote 310,80 €
- na účte 351 – zúčtovanie odvodov príjmov – k 31.12.2012 boli obci od ZŠ Janova
Lehota odvedené všetky vlastné príjmy z príjmového účtu školy, z uvedeného je
stav 0,-€ k 31.12.2012
- účet 311 – odberatelia – k 31.12.2012 sa jedná o neuhradenú odberateľskú faktúru
za odobratú stravu za mesiac 12/2012 za zamestnancov CHD Boko
- účet 315 – ostatné pohľadávky – jedná sa hlavne o pohľadávky SZ pri DSS voči
stravníkom za stravu v celkovej výške 1 189,06 €, pohľadávky za predané
pozemky v hodnote 3 210,84 €
- účet 318 – pohľadávky za nedaňové príjmy – nájomné za byty v celkovej výške
426,54 €, nedoplatky na poplatku za odvoz komunálneho odpadu 1 011,61 €
a pohľadávka voči Ministerstvu životného prostredia – poplatok za geologický
prieskum 425,51 €
- účet 319 – pohľadávky z daňových príjmov – nedoplatok na dani z nehnuteľnosti
k 31.12.2012 je v celkovej výške 1 014,43 €
Časové rozlíšenie :
Druh
381 – náklady budúcich
období

Stav k 1.1.2012
1 445,38

Stav k 31.12.2012
1 594,16

Jedná sa o poistenie majetku a dopr. prostriedkov na rok 2013 uhradené v r. 2012 vo výške
1 182,29 € a faktúry týkajúce sa roku 2013 /uhr. v roku 2012/ vo výške 411,87 €.

Pasíva:
Vlastné imanie :
Druh
414 – oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku CP
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
431 – výsledok hospodárenia
SPOLU :

Stav k 1.1.2012
3 846,00

Stav k 31.12.2012
3 845,81

787 199,00

815 844,72

28 646,00
819 691,00

- 15 070,42
804 620,11

Výsledok hospodárenia za rok 2011 vo výške 28 646,- € bol v roku 2012 prevedený z účtu
431 na základe schváleného záverečného účtu za rok 2011 na účet 428 – nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi za rok 2012 bol –
strata v hodnote 15 070,42 €, ktorú navrhujeme zúčtovať na analytickom účte 428 v zmysle
opatrenia MF SR 16786/2007-3
Záväzky :
Druh záväzku
323 – krátkodobé ostatné rezervy
357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce so ŠR
472 – záväzky zo sociálneho fondu
321 - dodávatelia
379 – iné záväzky
331 – záväzky voči zamestnancom
336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho
a zdravotného poistenia
341 – daň z príjmu
342 – ostatné priame dane
461 – dlhodobé bankové úvery
461 – bežné bankové úvery
SPOLU :

Stav k 1.1.2012
9 826,00
414,00
496,00
7 903,00
3 308,00
18 712,00
11 814,00

Stav k 31.12.2012
17 025,74
899,96
593,25
16 229,41
4 045,28
19 614,75
12 928,64

52,00
1 927,00
44 719,00
15 895,00
115 066,00

52,05
1 892,38
32 808,76
11 910,00
118 000,22

Opis záväzkov k 31.12.2012 :
- účet 323 – jedná sa o rezervy na nevyčerpané dovolenky za rok 2012 v celkovej výške
15 525,74 €, rezerva na vykonanie účtovného auditu za rok 2012 a dofinancovanie
spoločného stavebného úradu vo výške 1 500,-€
- účet 357 – nevyčerpané dotácie zo ŠR k 31.12.2012 a to dotácia na dopravné žiakov
ZŠ 230,48 € a dotácia na vzdelávacie poukazy 660,48 € - tieto dotácie budú v roku
2013 použité na určený účel
- účet 472 – v roku 2012 bol tvorený sociálny fond vo výške 3 123,08 € z hrubých
miezd a čerpaný bol vo výške 3 025,83 € - na príspevok na stravovanie zamestnancov,
na regeneráciu pracovných síl zamestnancov
- účet 321 – neuhradené faktúry k 31.12.2012 investičné vo výške 8 742,-€ /dohodnuté
splátky za modernizáciu miestneho rozhlasu/, neinvestičné vo výške 2 101,08 €
a faktúry za potraviny v SZ pri DSS a DD „Nádej“ v hodnote 5 386,33 €, všetky
neuhradené faktúry sú v lehote splatnosti
- účet 379 – zrážky zamestnancov zo mzdy 12/2012 vo výške 843,94 €, prebytok na
potravinách k 31.12.2012 v SZ pri DSS a DD „Nádej“ v hodnote 190,16 € a zostatok
RN v SZ pri DSS a DD „Nádej“ v hodnote 3 011,18 €
- účet 331 – záväzok voči zamestnancom – mzda 12/2012
- účet 336 – odvody zo mzdy za mesiac 12/2012
- účet 341 – predpísaná daň z príjmu /z predaja majetku/
- účet 342 – daň z príjmu zamestnancov za mesiac 12/2012
- účet 461 – zostatok úveru na výstavbu futbalového ihriska za ZŠ
- účet 461 – splátky roku 2013 - úver na výstavbu futbalového ihriska za ZŠ
Časové rozlíšenie :
Druh
384 – výnosy budúcich období

Stav k 1.1.2012
875 875,00

Stav k 31.12.2012
957 920,34

Jedná sa o zúčtovanie prijatých kapitálových transferov zo ŠR a spotrebovaných KT do
výnosov vo výške odpisov.

C/
Prehľad o stave a vývoji dlhu :
1. Stav dlhodob. bankového a krátkodob. úveru činí k 31.12.2012 na účte 461 44 718,76 € :
V€
Názov :
Výška
Splátky za
Stav
Splátky
Stav
Úroková
úveru
predch.
k 1.1.2012
r.2012
k 31.12.2012 miera %
obdobia
59 549,96
56 628,76
11 910,44 718,76
0,90
Dlhod. úver 116 178,72
na fut. Ihrisko
15 933,11
3 983,24
3 983,24
0,00
1,90
Dlhod. úver 19 916,35
na DSS a DD
136 095,07
75 483,07
60 612,00
15 893,24
44 718,76
SPOLU :
Zadlženosť Obce Janova Lehota predstavuje k 31.12.2012 na jedného obyvateľa 49,58 €.
Úver na rekonštrukciu DSS a DD „Nádej“ bol v roku 2012 splatený. Úver na ihrisko za ZŠ
bude splatený 09/2016.
Zabezpečiť úver na rekonštrukciu ihriska sa obec zaviazala :
A/ smerovaním podielov na daniach v správe štátu cez svoj bežný účet počas celej doby
trvania záväzkov z tejto zmluvy o úvere
B/ vlastnou bianko zmenkou bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti. Banka je
oprávnená vyplniť a použiť vlastnú bianko zmenku v súlade s podmienkami uvedenými
v tejto zmluve a v Dohode o vyplňovacom práve k bianko zmenke.
Ostatné náklady spojené s poskytnutým úverom boli za rok 2012 v celkovej výške 1 671,89 €
/úroky z poskytnutého úveru a manipulačné poplatky/.
Obec pri používaní návratných zdrojov financovania dodržala pravidlá používania
návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách a to, že
z poskytnutého úveru v roku 2007 boli hradené kapitálové výdavky obce - výstavba
futbalového ihriska za ZŠ Janova Lehota. Zároveň konštatujeme, že bol dodržaný aj bod 6
§17 zákona o rozpočtových pravidlách - obec neprekročila sumou ročných splátok návratných
zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 25% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.

G/
Hodnotenie plnenia programov obce :
PRÍJMY 2012 :
Obec Janova Lehota
Názov
41 – vlastné príjmy obce BR
43 – vlastné príjmy obce KR
46 – vlastné príjmy z RF
71 – iné zdroje ú granty
111 – dotácie zo ŠR BR
111 – dotácie zo ŠR KR
11H – dotácie z VÚC BR
11H – dotácie z VÚC KR
11T1 – dotácie z ESF BR
11T2 – dotácie z ESF BR
11S1
–
dotácia
KR
/verej.osv./
11S2 – dotácia KR -//131A – dotácie z roku 2010
131B – dotácie z roku 2011
SPOLU :

Schválený
rozpočet
2012
505 095
0
0
0
195 820
0
225 000
0
2 500
520
0

Upravený
rozpočet
2012
520 470
14 100
23 700
0
462 110
0
1 500
0
1 500
320
131 510

Skutočnosť
2011

v€
Skutočnosť
2012

481 799,97
273,94
0,0,393 676,24
15 000,39 620,2 000,10 141,07
1 789,55
0,-

513 135,85
14 478,04
23 668,95
140,455 966,29
0,
1 500,0,1 110,07
195,86
132 136,23

0
0
0
928 935

16 200
100
400
1 171 910

0,44 146,36
0,988 447,13

15 545,48
105,22
397,75
1 158 379,74

Skutočnosť
2011
2 518,16
900,2 518,16

v€
Skutočnosť
2012
1 984,73
1 500,3 484,73

Základná škola Janova Lehota
Názov
Schválený
rozpočet 2012
41 – vlastné príjmy ZŠ BR
2 300
72 – granty ZŠ BR
0
SPOLU :
2 300

Upravený
rozpočet 2012
2 004
0
2 004

Obec Janova Lehota spolu s rozpočtovou organizáciou /ZŠ Janova Lehota/ mala skutočné
príjmy za rok 2012 1 161 864,47 €.
VÝDAVKY :
Obec Janova Lehota má rozpočet alokovaný do 11 programov. Zhodnotenie rozpočtu
podľa programov za rok 2012 :
1. Plánovanie, kontrola, manažment :
Program zahŕňa plánovanie rozvoja obce, manažment obce na čele so starostkou obce,
činnosť obecného úradu (OcÚ), obecného zastupiteľstva (OZ), odborných komisií, kontrolu
hospodárenia obce a jeho činnosti kontrolórom obce, finančnú a rozpočtovú politiku obce,
propagáciu a prezentáciu a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu
a kontroly smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie Obce Janova Lehota. Zámerom je vytvoriť
z Janovej Lehoty obec s dostatkom pracovných príležitostí, kvalitným obytným prostredím.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

140 362

137 312

111 473,32

130 708,60

1.1. Riadenie obce :
Podprogram predstavuje manažment obce – starostku obce, obecný úrad, obecné
zastupiteľstvo, odborné komisie a pod.. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky určené na : mzdy
a odvody starosky obce, pracovníkov obecného úradu, tovary a služby, cestovné náhrady,
energie (kúrenie, elektrická energia, telefóny, poštovné a pod.), materiál, dopravné ( palivo,
poistenie vozidiel, údržba), údržba budovy OU, softvéru, služby (všeobecné právne,
audítorské, stravovanie zamestnancov, školenia, sociálny fond, odmeny členom OZ, komisií
a pod.).
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

136 142

132 592

106 845,07

125 615,24

1.2. Propagácia a prezentácia
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity obce zamerané na jej propagáciu a prezentáciu
vrátane vedenia kroniky obce, prezentáciu obce na webe a účasti obce v samosprávnych
organizáciách a združeniach. Výdavky predstavujú výdavky na vedenie kroniky, pamätnej
knihy obce, poplatok za vedenie web stránky obce, členské príspevky obce v organizáciách
a združeniach.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

1 060

1 360

1 407,13

1 812,23

1.3. Kontrola obce
Podprogram predstavuje činnosť hlavného kontrolóra v Obci Janova Lehota. Finančné
prostriedky predstavujú činnosť a prevádzku hlavného kontrolóra (mzdy a odvody, materiál,
sociálny fond a pod.)
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

3 160

3 360

3 221,12

3 281,13

2. Služby občanov
Program je zameraný na poskytovanie kvalitných, promptných, na potreby občanov
orientovaných služieb v našej obci – organizovanie obradov, poskytovanie administratívnych
služieb – matrika, osvedčovanie podpisov a pod., informovanie občanov o dianí v obci,
služieb domu smútku a starostlivosť o obecný cintorín.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

5 580

11 230

9 122,73

10 970,44

2.1. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov, spoločenských udalostí a jubileí –
občianskych sobášov, pohrebov, vítaní detí do života a pod. za účasti starostky obce,
pracovníkov OcÚ, poslancov OcÚ. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – nákup
občerstvenia, materiálu, darčekov a pod a sú zahrnuté v podprograme 8.1. Organizácia
a podpora kultúrnych aktivít.
2.2. Administratívne služby pre občanov obce
Podprogram služby pre občanov predstavuje poskytovanie komplexných administratívnych
a interných služieb na úseku matričnej činnosti, osvedčovania listín a podpisov, evidencia

obyvateľstva a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na mzdu a
odvody matrikárky obce, tovary a služby.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

2 700

2 700

2 699,40

2 607,70

2.3. Komunikácia s občanmi
Podprogram zahŕňa komunikáciu s občanmi prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu
a obecných novín „Lehotský zvon“, ktoré sú doručované zdarma pre občanov obce. Finančné
prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu a tlač
obecných novín. V roku 2012 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o výmene miestneho rozhlasu
za digitálny rozhlas v celkovej hodnote 14 742,- €. V zmluve boli dohodnuté splátky a to pre
rok 2012 splátka vo výške 6000,- €.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

1 080

7 280

238,18

7 234,45

2.4. Obecný cintorín a dom smútku
Podprogram Obecný cintorín a dom smútku zahŕňa prevádzku obecného cintorína a činnosť
v dome smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť a prevádzku
(mzdy a odvody správcu domu smútku, tovary a služby na údržbu miestneho cintorína a domu
smútku).
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

1 800

1 250

6 185,15

1 128,29

3. Odpadové hospodárstvo
Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity Obce Janova Lehota v oblasti
nakladania s odpadmi v komplexnej podobe, t.j. zber a odvoz komunálneho odpadu od
fyzických a právnických osôb na skládku odpadu a jeho likvidáciu, separáciu odpadu.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

13 000

12 800

12 360,06

12 421,20

3.1. Zber a odvoz odpadu
Obec zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu v zmysle platného kalendára vývozu. V obci
prebieha separácia odpadu podľa jednotlivých komodít – textil, PET fľaše, sklo, papier a pod.
Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na nákup smetných nádob,
poplatok za uloženie a likvidáciu odpadu, odvoz kontajnerov, vývoz separovaného odpadu
a pod. zabezpečovaný dodávateľsky /Technické služby, Žiar nad Hronom/ a náklady na
separovanie vo vlastnej réžii uskutočňované pracovníkmi obce a pracovníkmi z úradu práce
na menších obecných službách.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

13 000

12 800

12 360,06

12 421,20

3.2. Čističky odpadových vôd
Podprogram predstavuje plán výstavby domových čističiek, ktoré budú zabezpečovať
likvidáciu odpadových vôd v obci.

4. Miestne komunikácie
Program miestne komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou
komunikácií t.j. bežnú a zimnú údržbu, opravy výtlkov a pod., rekonštrukciu existujúcich
komunikácií. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary
a služby určené na údržbu, opravy komunikácií, resp. kapitálové výdavky na rekonštrukciu
komunikácií. V roku 2011 sa uskutočnila výstavba mostu pri súp. č. 184. V roku 2012 boli
vyčlenené z rozpočtu prostriedky vo výške 18 202,01 € na najnutnejšie opravy ciest.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

10 950

19 950

45 136,13

18 202,01

5. Bezpečnosť, právo a poriadok
5.1. Požiarna ochrana
Podprogram je zameraný na ochranu pred požiarmi v obci zabezpečovanú obecným
Dobrovoľným hasičským zborom, na výcvik mladých hasičov aj s účasťou na súťažiach.
Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na tovary a služby, údržbu požiarneho
automobilu a prevádzku požiarnej zbrojnice.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

1 730

2 250

1 295,37

1 664,71

6. Vzdelávanie
Program vzdelávanie predstavuje starostlivosť o najmenších obyvateľov Obce Janova Lehota
v komplexnej podobe – starostlivosť o deti v materskej škole, zabezpečenie vzdelávacieho
procesu v rámci základnej školy, starostlivosť v mimoškolskom čase a stravovanie detí
materskej a základnej školy v školskej výdajni.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

248 669

249 659

233 306,58

246 344,52

6.1. Materská škola
Podprogram zahŕňa zabezpečenie starostlivosti o najmenšie deti až po ich nástup na povinnú
školskú dochádzku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky (mzdy a odvody,
tovary a služby, energie, materiál, údržba a pod.) určené na prevádzku a činnosť materskej
školy. V porovnaní z minulým rokom klesli náklady na prevádzku v MŠ nakoľko bol znížený
úväzok upratovačky na polovicu zo zdravotných dôvodov a zostávajúcu prácu vykonáva
pracovníčka z úradu práce formou menších obecných služieb.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

28 010

28 790

23 851,92

25 223,61

6.2. Základná škola
Podprogram základná škola predstavuje zabezpečenie prevádzky a vzdelávacieho procesu –
základného vzdelania v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku
a činnosť základnej školy realizované prostredníctvom rozpočtovej organizácie (RO).
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

211 481

211 692

200 538,02

212 035,44

6.3.

Školský klub

Program zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení
školského dňa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na financovanie
týchto aktivít prostredníctvom RO t.j. výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

9 178

9 177

8 916,64

9 085,47

7. Šport
Program šport predstavuje organizáciu a podporu športových aktivít v obci zameraných na
rozvoj športu – telesné a pohybové aktivity občanov obce a tým podporiť upevňovanie ich
fyzického a duševného zdravia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky : dotácie pre
TJ Družstevník Janova Lehota (futbalový klub), nohejbalový a volejbalový oddiel určené na
ich činnosť a prevádzku. V roku 2011 bola vybudovaná náraďovňa pri telocvični ZŠ.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

6 940

5 800

16 327,85

4 722,91

8. Kultúra
Obec Janova Lehota je obec so širokospektrálnymi aktivitami v oblasti kultúry realizovanými
nielen v kultúrnom dome ale aj v samotnej obci.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

4 650

4 650

4 874,81

5 162,30

8.1. Organizácia a podpora kultúrnych aktivít
Podprogram organizácia a podpora kultúrnych aktivít predstavuje organizáciu kultúrnych
podujatí v obci, z ktorých je určite najväčšou akciou Lehotský týždeň kultúry a športu. Medzi
stále akcie neodmysliteľne patria – Fašiang a obecná zabíjačka, Deň učiteľov, Deň matiek,
Deň detí, Mesiac úcty k starším či už Mikulášsky večierok a iné. Finančné prostriedky
predstavujú bežné výdavky na organizáciu podujatí, nákup darčekových predmetov,
občerstvenie a iné tovary a služby.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

4 500

4 500

4 798,66

5 080,05

8.2. Knižnica
Podprogram knižnica predstavuje prevádzku miestnej knižnice. Finančné prostriedky
predstavujú bežné výdavky na činnosť a prevádzku miestnej knižnice /najmä nákup kníh/.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

150

150

76,15

82,25

9. Prostredie pre život
Program prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie príjemného,
čistého, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov. V rámci programu sú
zabezpečované a financované podprogramy Správa obecných priestranstiev a zelene, Verejné
osvetlenie a Výstavba bytov.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

28 440

24 006

19 049,12

190 484,08

9.1. Správa obecných priestranstiev a zelene
V rámci podprogramu je zabezpečovaná čistota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá
a verejnú zeleň. Finančné prostriedky sú bežné výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na mzdy
a odvody, tovary a služby, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a kapitálové
výdavky na revitalizáciu verejného priestranstva.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

12 123

14 774

15 660,75

19 385,03

9.2. Verejné osvetlenie
Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné
prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na energie a údržbu verejného osvetlenia
a kapitálové výdavky na rekonštrukciu VO.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

14 020

161 480

3 388,37

161 130,10

9.3. Výstavba bytov
Program predstavuje zabezpečenie rozvoja obce formou výstavby nových obecných bytov
hlavne pre mladé rodiny s deťmi. Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky na
realizáciu výstavby bytoviek.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

0

10 000

0,00

9 968,95

10. Sociálne služby
Program Sociálne služby predstavuje sociálnu politiku Obce Janova Lehota – starostlivosť
o občanov obce odkázaných na sociálnu pomoc. V rámci programu sa zabezpečujú
a financujú podprogramy Jednorázová sociálna výpomoc, Klub dôchodcov, Opatrovateľská
služba a Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov „Nádej“ Janova Lehota.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

449 720

505 451

489 527,74

507 458,97

10.1. Jednorázová sociálna pomoc
Podprogram predstavuje pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii vo forme
jednorázovej sociálnej dávky v čase náhlej núdze, príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok
jubilantom a dôchodcom k Mesiacu úcty k starším, náklady hradené zo sociálnych dávok
z ÚPSVaR na stravovanie a školské pomôcky žiakov MŠ a ZŠ zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na predmetný podprogram.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

4 800

5 881

4 665,34

5 573,15

10.2. Klub dôchodcov
Podprogram Klub dôchodcov predstavuje podporu činnosti uvedeného klubu.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

2 000

500

656,-

445,-

10.3. Opatrovateľská služba
Podprogram Opatrovateľská služba predstavuje poskytovanie opatrovateľskej služby
v domácnosti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť opatrovateľskej
služby ( mzdy a odvody, tovary a služby ). V roku 2012 bola schválená ďalšia žiadosť
o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti. K 31.12.2012 evidujem troch občanov,
ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v domácnosti.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

5 230

5 230

4 970,56

5 020,14

10.4. Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov „Nádej“ Janova Lehota
Podprogram predstavuje prevádzku a činnosť DSS a DD „Nádej“ Janova Lehota. Finančné
prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku zariadenia (mzdy a odvody, tovary
a služby, dopravné, cestovné náhrady a pod.).
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

437 690

493 840

479 235,84

496 420,68

11. Administratíva
Program Administratíva je pomocným programom, ktorý zahŕňa informácie o úveroch
poskytnutých Obci Janova Lehota, o splácaní istiny a úrokoch z poskytnutých úverov.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu istiny, úrokov a poplatkov
z poskytnutých úverov.
Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet 2012

Skutočnosť 2011

Skutočnosť 2012

20 200

17 700

17 762,91

17 565,13

Záverečný účet Obce Janova Lehota bol vypracovaný, zverejnený vyvesením
dňa 30.apríla 2013.
Prerokovanie záverečného účtu Janova Lehota sa uzatvára:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a) celoročné hospodárenie bez výhrad
b) celoročné hospodárenie s výhradami
Vypracovala: Zuzana Minková
Ing. Kováčová Božena
starostka obce

