OBEC

OSTROVANY

O b e c n ý ú r a d v O s t r o v a n o c h, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XII/2012
V Ostrovanoch dňa 23.8.2012

POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
XII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
30. augusta 2012 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,
ktoré sa bude konať v priestoroch komunitného centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch s týmto
programom :
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej komisie
5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
7/ Podnety a návrhy od občanov
8/ Návrh na schválenie záverečných účtov hospodárenia obce za rok 2010 a 2011
9/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
10/ Rôzne
11/ Diskusia
12/ Závery z rokovania
13/ Záver

Ing. Cyril Revák
starosta obce

Záverečný účet obce Ostrovany za rok 2010
TEXT
A. Údaje o príjmoch a výdavkoch
Rozpočtované príjmy celkom
Rozpočtované výdavky celkom
Prebytok hospodárenia
B. Stav o aktívach a pasívach
Aktíva spolu
Z toho: budovy, stavby
Stroje
Dopravné prostriedky
Drobný a ostatný hmotný majetok
Pozemky
Obstaranie dlhodobého majetku
Pohľadávky
Finančný majetok spolu

Rozpočet

Skutočnosť

502 320
502 320

379 414,92
535 708,66
15 111,34

k 1.1.2009
2 198 756
800 730
173 212
2 551
46 311
9 542
822 430
51 276
292 704

k 31.12.2010
2 418 090
819 222
168 690
14 700
49 253
9 542
991 563
72 416
292 704

Pasíva spolu
2 183 763
2 261 478
Z toho: vlastné imanie
2 228 473
2 243 584
V tom: fond rezervný
Peňažné fondy
Cudzie zdroje spolu
V tom: dodávatelia
1 763
1 637
Záväzky
33 005
29 246
Bankové úvery
C. Prehľad o použití fondov v roku 2010
D. Prehľad o finančných prostriedkoch na účte
351 420
189 408
Z toho: základný bežný účet
173 225
94 037
Termínovaný vklad
171 355
89 720
Účet ŠJ
1 110
374
Účet FNM
5 277
5 277
Sociálny fond
453
E. Prehľad o poskytnutých zárukách / bankám, tretím osobám/ G. Prehľad o vývoji dlhu / % stav záväzkov po lehote splatnosti k bežným príjmom/ H. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia
- do rezervného fondu.
Návrh uznesenia k záverečnému účtu:
a./Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený záverečný účet obce Ostrovany za rok 2010.
V Ostrovanoch 26. 2. 2011
Ing. Cyril Revák
starosta obce
Príloha k záverečnému účtu:
Súvaha
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Poznámky k účtovnej závierk

Hlavný kontrolór obce Ostrovany
Pre obecné zastupiteľstvo
konané dňa 30.8.2012

Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010

Podľa paragrafu 18,odst. 1 písmena c, zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, predkladám stanovisko k záverečnému účtu obce Ostrovany za rok
2010.
Predložený účet obsahuje tvorbu rozpočtových príjmov za rok 2010 a čerpanie rozpočtových
výdavkov v zmysle zákona 302/1995 v znení zmien a doplnkov, v súlade s platnou rozpočtovou
klasifikáciou.
Príjmová časť rozpočtu
Príjmy v roku 2010 dosiahli celkovú výšku 379 414,92 € oproti rozpočtovanej čiastke 502 320
€, čo predstavuje splnenie na 75,53 %. V porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný nárast celkových
príjmov o 46 278 € . Výrazný pokles oproti skutočnosti predchádzajúceho roku je u podielových daní.
Skutočnosť ovplyvňujú nerozpočtované príjmy vo výške 109 316 €
- zo štátneho rozpočtu
- refundácia nákladov na aktivačnú činnosť
- doplatok z MF,
- dotácia na voľby
- dotácia na riešenie problémov rómskych rodín
- záškoláctvo, motivačný príspevok
- dotácia na stravu pre deti v HN, školské potreby
Porovnanie rozpočtovaných príjmov

Názov položky
Podielové dane
Miestne dane
Daň za komunálny odpad
Príjmy z prenajatých budov
Miestne poplatky
Úroky z vkladov
Iné príjmy od FO
Internet
Režijné náklady na strav.dôchod.
Poplatky za stočné
Spolu

v tis.€
Skutočnosť Skutočnosť Rozdiel
2009
2010
289
243
-46
8
11
3
3
4
1
2
2
0
1
1
0
3
1
-2
2
1
-1
5
3
-2
2
3
-1
9
4
-5
324

273

–51

Výdajová časť rozpočtu
Výdavky sú čerpané v celkovej výške 535 708,66 € oproti schválenému rozpočtu
502320
€, na 106,65 %.
Bežný rozpočet – čerpanie v celkovom objeme 305 169,85 €. Výdavky boli čerpané na
pokrytie plánovaných úloh obce a školských zariadení v správe OcÚ.
Kapitálový rozpočet tvorí 52,02 % z celkového rozpočtu, čerpanie je vo výške 230 539 € na
projektovú dokumentáciu a výstavbu chodníkov.
Hospodárenie obce v roku 2010 skončilo prebytkom vo výške 15 111,34 €.
Zostatky finančných prostriedkov:
- bankové účty - 189 408 €
Stav pohľadávok k 31.12.2010 vo výške 72 416 € pozostáva z nedoplatkov na nájomnom,
daniach a poplatkov FO , daní PO a nedoplatky na stočnom.
Stav záväzkov k 31.12.2010 je 29 246 €, čo je o 4 tis. € menej oproti predchádzajúcemu
obdobiu.
Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce – príspevky na šport v celkovej čiastke 3 601 €, ktoré boli
zúčtované v zmysle zákona o účtovníctve.
Súčasťou záverečného účtu je aj vyčíslenie hodnoty obecného majetku, ktorý bol spravovaný
k 31.12.2010 v zostatkovej hodnote:
Aktíva spolu v €
Budovy a stavby
Stroje
Dopravné prostriedky
Drobný a ostatný hmotný majetok
Pozemky
Obstaranie dlhodobého majetku
Pohľadávky
Finančný majetok

2 418 090
819 222
158 690
14 700
49 253
9 542
991 563
72 416
292 704

Pasíva spolu v €:
Vlastné imanie
Stav záväzkov

2 261 478
2 243 584
29 246

Záver:
Plnenie rozpočtu bolo predkladateľom zdôvodnené ústne. V zmysle zákona o obecnom zriadení
ods.5 § 9, uzávierku za rok 2010 je potrebné dať overiť audítorom.
Z prebytku hospodárenia obec zabezpečí minimálne 10 % prídel do rezervného fondu.
Na základe vyššie uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť.
Súhlasím s celoročným hospodárením bez výhrad.

V Ostrovanoch 25.8.2012
Hlavný kontrolór obce:
Štelbaská Verona

Záverečný účet obce Ostrovany za rok 2011
Rozpočet
A. Údaje o príjmoch a výdavkoch
Rozpočtované príjmy celkom
Rozpočtované výdavky celkom
Prebytok hospodárenia
B. Stav o aktívach a pasívach
Aktíva spolu
Z toho: nehmotný majetok
Stavby
Stroje
Dopravné prostriedky
Drobný a ostatný hmotný majetok
Pozemky
Obstaranie dlhodobého majetku
Pohľadávky
Finančný majetok spolu

Skutočnosť

506 660
506 660

776 001,63
759 602,67
35 588,87

k 1.1.2010
2 418 090

k 31.12.2011
2 902 404
13 090
819 222
168 690
14 700
55 987
9 542
1 470 618
57 852
292 704

819 222
168 690
14 700
49 253
9 542
991 563
72 416
292 704

Pasíva spolu
2 261 478
2 611 608
Z toho: vlastné imanie
2 243 584
2 278 417
V tom: fond rezervný
Peňažné fondy
Cudzie zdroje spolu
V tom: dodávatelia
1 637
74 207
Záväzky
29 246
30 210
Bankové úvery
227 649
C. Prehľad o použití fondov v roku 2011
D. Prehľad o finančných prostriedkoch na účte
189 408
95 127
Z toho: základný bežný účet
94 037
94 533
Termínovaný vklad
89 720
0
Účet ŠJ
374
594
Účet FNM
5 277
0
E. Prehľad o poskytnutých zárukách / bankám, tretím osobám/ G. Prehľad o vývoji dlhu / % stav záväzkov po lehote splatnosti k bežným príjmom/ H. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia
- do rezervného fondu.
Návrh uznesenia k záverečnému účtu:
a./Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený záverečný účet obce Ostrovany za rok 2011.
V Ostrovanoch 26. 2. 2012
Ing. Cyril Revák
starosta obce
Príloha k záverečnému účtu:
Súvaha
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Poznámky k účtovnej závierke

Hlavný kontrolór obce Ostrovany
Pre obecné zastupiteľstvo
konané dňa 30.8.2012
Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011
Podľa paragrafu 18,odst. 1 písmena c, zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, predkladám stanovisko k záverečnému účtu obce Ostrovany za rok
2011.
Predložený účet obsahuje tvorbu rozpočtových príjmov za rok 2011 a čerpanie rozpočtových
výdavkov v zmysle zákona 302/1995 v znení zmien a doplnkov, v súlade s platnou rozpočtovou
klasifikáciou.
Príjmová časť rozpočtu
Príjmy v roku 2011dosiahli celkovú výšku 776 001,63 € oproti rozpočtovanej čiastke 506
660 €, čo predstavuje splnenie na 153,16%. V porovnaní s rokom 2010 bol zaznamenaný nárast
celkových príjmov o 396 586,71 € a to poskytnutý úver na realizáciu miestny komunikácií vo výške
227 649 €.
Skutočnosť ovplyvňujú nerozpočtované príjmy vo výške 73 790 €
- zo štátneho rozpočtu
- refundácia nákladov na aktivačnú činnosť
- refundácia nákladov - povodne
- dotácia na riešenie problémov rómskych rodín
- záškoláctvo, motivačný príspevok
- dotácia na stravu pre deti v HN, školské potreby
Plnenie rozpočtu pod hranicu 50 % je na položkách: daň zo stavieb, nedoplatky za komunálny
odpad a príjem z prenajatých budov.
Porovnanie rozpočtovaných príjmov

Názov položky
Podielové dane
Miestne dane
Daň za komunálny odpad
Príjmy z prenajatých budov
Miestne poplatky
Úroky z vkladov
Iné príjmy od FO
Internet
Režijné náklady na strav.dôchod.
Poplatky za stočné
Spolu

v tis.€
Skutočnosť Skutočnosť Rozdiel
2010
2011
243
280
37
11
10
-1
4
3
-1
2
2
0
1
1
0
1
2
1
1
1
0
3
5
2
3
3
0
4
8
4
273

314

41

Výdajová časť rozpočtu
Výdavky sú čerpané v celkovej výške 759 602,67 € oproti schválenému rozpočtu
506
660 €, na 149,92 %. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie výdavkov vyššie o 223 521 €, bežné
výdavky o 22 193 €.
Skutočnosť je ovplyvnená nerozpočtovanými výdavkami - refundované výdavky :
- refundácia nákladov na aktivačnú činnosť
- záškoláctvo, motivačný príspevok, HN
- ďalšie sociálne služby-staroba
Výdavky obce – rozpočet čerpaný v celkovom objeme 88 772,63 €. Výdavky boli čerpané účelne
na pokrytie plánovaných úloh OcÚ.
Čerpanie na ostatných oddieloch a kapitolách je do výšky rozpočtu.
Kapitálový rozpočet tvorí 46,76 % z celkového rozpočtu, čerpanie je vo výške 432 229,48 € na
nákup nehnuteľnosti, projektovú dokumentáciu a výstavbu miestnych komunikácií.
Hospodárenie obce v roku 2011 skončilo prebytkom vo výške 35 588,87 €.
Zostatky finančných prostriedkov:
- bankové účty
95 127 €
Stav pohľadávok k 31.12.2011 vo výške 57 852 € pozostáva z nedoplatkov na nájomnom,
daniach a poplatkov FO , daní PO a nedoplatky na stočnom, oproti roku 2010 stav pohľadávok sa
znížil o 14 564 €.
Stav záväzkov k 31.12.2011 je 30 210 €, oproti predchádzajúcemu obdobiu je mierny
nárast.
Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce – príspevky na šport v celkovej čiastke 3 800,00 €,
ktoré boli zúčtované v zmysle zákona o účtovníctve. Nezúčtované finančné prostriedky boli
odvedené do pokladne obce vo výške 85,47 €
Súčasťou záverečného účtu je aj vyčíslenie hodnoty obecného majetku, ktorý bol spravovaný
k 31.12.2011 v zostatkovej hodnote:
Aktíva spolu v €
Nehmotný majetok
Budovy a stavby
Stroje
Dopravné prostriedky
Drobný a ostatný hmotný majetok
Pozemky
Obstaranie dlhodobého majetku
Pohľadávky
Finančný majetok

2 902 404
13 090
819 222
168 690
14 700
55 987
9 542
1 470 618
67 852
292 704

Pasíva spolu v €:
Vlastné imanie
Stav záväzkov

2 611 608
2 278 417
30 210

Inventarizácia majetku a dokladová inventarizácia k 31.12.2011 bola vykonaná v zmysle
zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z.

Záver:
Plnenie rozpočtu bolo predkladateľom zdôvodnené ústne. V zmysle zákona o obecnom
zriadení ods.5 § 9, uzávierku za rok 2011 je potrebné dať overiť audítorom.
Z prebytku hospodárenia obec zabezpečí minimálne 10 % prídel do rezervného fondu.
Na základe vyššie uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť.
Súhlasím s celoročným hospodárením bez výhrad.

V Ostrovanoch 25.8 2012
Hlavný kontrolór obce:
Štelbaská Verona

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu
V Ostrovanoch

Na rokovanie dňa 30.8.2012
Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie žiadostí právnických a fyzických osôb

Predkladá:
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
po prerokovaní
text podľa prerokovania OZ

Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 30.8.2012:
1. Iveta Duždová, Ostrovany 193 - žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obcena lieky a potraviny – onkologický pacient.
2. Milan Bilý, Ostrovany 185 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – legalizácia čiernej stavby
plota na obecnom pozemku.
3. Miroslav Kaleja, Ostrovany 192 – žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce
na lieky a pomôcky – kyslík, krvný tlak – neuhradené dane a poplatok za vývoz odpadu.
4. Helena Bilá, Ostrovany 185 - žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obce –
lieky - neuhradené dane a poplatok za vývoz odpadu.
5. Pešta Radúz, Ostrovany 201 – žiada obecné zastupiteľstvo o možnosť prenájmu alebo kúpy
pozemku na vybudovanie rodinného domu.
6. TJ Inter Ostrovany – futbalový klub žiadosť o príspevok vo výške 300 € na predzápasy jarnej
časti súťaže 2013 v jeseni 2012.
7. Doc. PhDr. Marián Vizdal CSc FF PU Prešov, PhDr. Anton Karabinoš Pamiatkový úrad SR v
Prešove - žiadosť o finančný príspevok na archeologické vykopávky – propagácia minulosti obce.

