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Obsah výročnej správy:

1. Identifikácia účtovnej jednotky
2. Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky
3. Vývoj činnosti účtovnej jednotky a o jej finančnej situácii za roky 2008 – 2010

1.Identifikácia účtovnej jednotky
Názov:

Obec Pukanec

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Kováčik, starosta obce
IČO:

00307416

DIČ:

2021022916

K 31.12.2010 mala obec Pukanec 2013 obyvateľov,

Symboly obce

Symbolmi obce sú:
a/ erb obce
b/ vlajka obce
c/ pečať obce
d/ reťaz starostky obce

Organizačná štruktúra obecného úradu:
-

starosta obce

-

zástupca starostu obce

-

kontrolórka obce

-

odd. finančné a správy majetku …………………...

3 zamestnanci

-

odd. organizačné a všeobecnej správy ……….. .....

2 zamestnanci

-

odd. sociálnej starostlivosti …………………….....

8 zamestnancov

-

odd. regionálneho rozvoja……………………… ....

1 zamestnanec

-

MŠ bez právnej subjektivity…………………….....

9 zamestnancov

2.Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky
Obec Pukanec je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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
svojho územia a potrieb obyvateľstva.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj
k obyvateľom žijúcim na území obce.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy
účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie
MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky,
termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

3.Vývoj činnosti účtovnej jednotky, o jej finančnej situácii
za roky 2008 – 2010
Územný základ samosprávy je daný katastrálnym územím, ktorého rozloha je 2619
hektárov.
V jeho priestorovom vymedzení sú rozhodnutia, nariadenia opatrenia samosprávy
platné. Toto územie má samospráva k dispozícii na svoj rozvoj.

Ekonomický základ samosprávy

stanovujú osobitné právne normy, na základe

ktorých obec vykonáva a samostatne hospodári so svojím majetkom, finančnými zdrojmi,
zostavuje rozpočet, narába s hospodárskymi prostriedkami, ktoré sú prideľované na krytie
jednotlivých činností. Samospráva musí byť vybavená určitými predpokladmi, aby mohla
zabezpečovať a realizovať jednotlivé funkcie .
Ide predovšetkým o legislatívne, organizačné, ekonomické, personálne a informačné
predpoklady.
Lokalizačné a urbanizačné procesy vyprofilovali ekonomiku obce. Miestnu
ekonomiku obce tvoria prevažne subjekty, ktoré založila obec na základe svojho majetku
a produkujú

služby a tovary na uspokojovanie tých potrieb obyvateľov, ktoré miestnej

samospráve vyplývajú z kompetencií. Sú v istom zmysle základom dlhodobej prosperity
územia .

Na zabezpečenie kompetencií zriadila obec subjekty:
Obecný podnik služieb – príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou
Základnú školu s právnou subjektivitou – rozpočtovú organizáciu
Lespol s.r.o. – obchodnú spoločnosť /v lesnom hospodárstve/
Thermospol s.r.o. – obchodnú spoločnosť/na výrobu a dodávku tepla /
Do komunálnej politiky vstupujú samosprávne orgány svojou rozhodovacou
a riadiacou činnosťou.
Obecné zastupiteľstvo je zložené z 9 poslancov. Pri obecnom zastupiteľstve pracujú
komisie:
Komisia ekonomická, služieb a podnikania
Komisia kultúry, vzdelávania a športu
Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia pre výstavbu a životné prostredie
Komisia bytová, sociálnych vecí a zdravotníctva
Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva.
Plnia úlohy podľa schválených plánov práce.

Bilancia aktív a pasív obce v sledovanom období je uvedená v nasledovnej tabuľke .
Bilancia aktív a pasív obce v rokoch 2008 - 2010

Netto v tis. Sk
Rok 2008
Výber aktív
Dlhodobý NM
Pozemky
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý majetok
Ostatný dlhodobý majetok
Obstaranie dlhodobého majetku
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
SPOLU:

Netto v €
Rok 2009
Rok 2010

55
25622
12129
1070
0
661
19
1695
13791
2
26340
1161
5415
15
87975

3093
850042
346002
15763
9211
24540
118
314714
457778
83
847560
100103
928898
1152
3899057

2214
850042
321921
11323
6509
24540
0
907541
457778
1475
813537
127443
385690
931
3910944

79835
1209
6931
87975

2567571
802189
529297
3899057

2555039
845204
510701
3910944

Výber pasív
Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie
SPOLU:

(Zdroj: Účtovné výkazy obce)

Vlastníctvo predstavuje významnú ekonomickú kategóriu, ktorá je základom
spoločenských aj ekonomických vzťahov. Vlastníctvo majetku obce je predpokladom
sociálno-ekonomického rozvoja, ako aj základom ekonomickej samostatnosti obce.
Z analýzy štruktúry majetku vyplýva, že najväčší podiel predstavuje dlhodobý hmotný
majetok ( 7,67 %) ktorý predstavuje budovy, stavby a pozemky.
Od 1.1. 2008 platí nová metodika účtovníctva pre verejný sektor. Týka sa celej
verejnej správy; štátnej správy, obcí, VÚC ako aj ich rozpočtových a príspevkových
organizácií. Jej platnosťou sa do účtovníctva subjektov verejnej správy plne zaviedli princípy
akruálneho účtovníctva.

V metodike postupov účtovania a vo výkazníctve štátnej správy a samosprávy: nastali
zmeny v :
zisťovaní výsledku hospodárenia porovnávaním nákladov a výnosov vo všetkých
účtovných jednotkách verejnej správy,
zavedení účtovania o výnosoch (doposiaľ sa účtovalo o príjmoch) aj v hlavnej činnosti
účtovných jednotiek,
zavedení povinnosti tvorby opravných položiek, tvorby rezerv a účtovania časového
rozlišovania nákladov a výnosov aj v hlavnej činnosti RO, obcí a VÚC,
spôsobe financovania podriadených organizácií zriaďovateľom a zavedenie pojmu
„transfery“ pre popis vzájomných zúčtovacích vzťahov,
účtovaní majú previazanosť na účtovné výkazy (súvahu, výkaz ziskov a strát,
poznámky).

V súvahe sa vykazuje vlastné imanie, vykazuje sa jednotný výsledok hospodárenia
a zavádza

sa

samotné

vykazovanie

zúčtovacích

vzťahov

medzi

zriaďovateľom

a podriadenými organizáciami. Výkaz ziskov a strát je jednotný (zmenená štruktúra nákladov
a výnosov) pre všetky subjekty verejnej správy.
Hospodárenie obce a plnenie vybraných ekonomických ukazovateľov za sledované
obdobie (roky 2008 – 2010) je uvedené v nasledovnej tabuľke .

Prehľadná tabuľka – výnosy obce za obdobie r. 2008-2010

Výnosy v Sk
k 31. 12. 2008
602 Tržby z predaja
služieb
632 Daňové výnosy
samosprávy
633 Výnosy z poplatkov
641 Tržby z predaja dl.
nehm. a hm. majetku
645 Ostatné pokuty,
penále
648 Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti

Výnosy v €
k 31.12.2009

Výnosy v €
k 31.12.2010

1.605.591,10

26449

53867

12.949.724,63

414100

348847

189.879,63

10043

9448

7.800,-

90508

9364

5.000,-

0

60

38.757,40

14895

17366

7019

6205

652 Zúčtovanie rezerv
662 Úroky

2.259,36

56

1

665 Výnosy z dlhod. fin.
majetku

608.900,-

0

0

1.000,-

0

0

339.589,-

18219

0

2.300.015,18

50615

86050

167.031,-

10615

4885

88.000,-

1669

2271

190.064,-

6670

4753

18.493.611,30

650 858

543117

672 Náhrady škôd
691 Výnosy z BT,
Obec, RO, PO, VÚC
693 Výnosy samosprávy
z bežných transferov ŠR
694 Výnosy samosprávy
z kap. transferov
697 výnosy samosprávy
mimo ver. správy
699 Výnosy samosprávy
z odvodu rozp. príjmov
Spolu

(Zdroj: Účtovné výkazy obce)

Prehľadná tabuľka – náklady obce za obdobie r. 2008 - 2010

501 Spotreba
materiálu
502 Spotreba energie
511 Opravy
a udržiavanie
512 Cestovné

Náklady v Sk
k 31. 12. 2008

Náklady v €
k 31.12.2009

1.839.321,57

45022

1.472.333,20

67160

715.589,74

25230

6.720,00

129

Náklady v €
k 31.12.2010
34755
44232
4806
105

513 Náklady na
reprezentáciu
518 Ostatné služby

17.298,50

942

1.717.984,07

63926

52784

521 Mzdové náklady

4.213.050,00

166 999

160435

1.243.649,-

30 678

144.854,31

7 128

524 Zákonné
sociálne poistenie
527 Zákonné soc.
náklady
538 Ostatné dane a
poplatky
541 Zostatková cena
predaného majetku
548 Ostatné služby
na prevádzkovú činnosť
551
Odpisy
dlhodobého majetku
552 Tvorba rezerv

66

0
0

51 549

77.231,50

4 531

1.399.368,-

48 568

562 Úroky

0

278

43438
1741
16
0
6460
32147

13 224

7303

0

11975

568 Ostatné finančné
náklady
58
Náklady na
transfery
591
Splatná daň
z príjmov

137.914,27

4 231

7.285.090,75

176 837

815,-

29

S p o l u:

20.271.219,91

706 249

551737

Výsledok
hospodárenia
po zdanení /účtovný/

-1,777.608,61

-55 391

-8620

(Zdroj: Účtovné výkazy obce)

4334
146928
0

Obec za sledované obdobie vykazuje stratu. Účtovný výsledok hospodárenia
zisťujeme porovnávaním nákladov a výnosov v účtovnej jednotke .
Z dôvodu nepriaznivého hospodárskeho výsledku je potrebné zo strany obce
prehodnotiť jednotlivé nákladové položky a hľadať nové zdroje na finančné krytie nákladov
a tým eliminovať nepriaznivý vývoj hospodárenia.
Rozpočet obce je základným článkom finančného systému. Utvára možnosť na efektívne,
cieľavedomé a samostatné fungovanie obce, vyjadruje vzťahy

k štátnemu rozpočtu,

k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na jej území a k občanom žijúcim na tomto
území. Zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočet obce obsahuje príjmy
a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu
samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým

a fyzickým osobám. Na úrovni

miestnej samosprávy sa vypracováva aj programový rozpočet, v ktorom sú rozpracované
strategické ciele , ktoré má obec dosiahnuť.

Príjmy a výdavky obce za obdobie r. 2008 - 2010

Druh

Účtovné obdobia
V tis. Sk

V€

2008

2009

2010

24126

1111150

811632

Kapitálové príjmy

7

24 809

0

Finančné operácie príjmové

0

1859140

65877

Bežné príjmy

Spolu

24323

Bežné výdavky

13587

517745

452249

Kapitálové výdavky

1005

292848

105877

0

0

23240

Zúčtovanie s RO

8043

263082

293793

Spolu

22635

1073675

875159

Výsledok hospodárenia
/rozpočtový/

1688

1928094

2350

Finančné operácie výdavkové

877509

(Zdroj: Účtovné výkazy obce)

Z uvedenej tabuľky vyplýva že rozpočtový výsledok hospodárenia je za sledované
obdobie kladný, t. z., že plnenie rozpočtovaných príjmov je vyššie ako rozpočtované výdavky
jednotlivých účtovných období obce.
Obec v súlade so svojimi kompetenciami a úlohami v spravovaní zvereného územia
využíva viaceré spôsoby a nástroje na podporu rozvoja podnikania.
Rok 2010:
-

dostavaná 6 bytová jednotka

-

prebiehala modernizácia Verejného osvetlenia, ktorá bude dokončená
v roku 2011

-

obec Pukanec požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR o nenávratní finanční príspevok, ktorí je účelovo využiteľný na:
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec

Na území obce v oblasti športu a kultúry rozvíjajú svoje aktivity:
-

TJ Tatran Pukanec,

-

folklórna skupina Vajrab,

-

spevácka skupina Bazalička,

-

združenie mladých mamičiek Pukanček.

Významnosť a dôležitosť obec pripisuje historickému a prírodnému potenciálu . Nepriame
formy podpory sú súčasťou činnosti samosprávy, no ich využívanie
uplatňované. Obec sa snaží

nie je dostatočne

realizovať svoj rozvoj aj v spolupráci s okolitými obcami

a mestami.
Obec je členom združení:
miest a obcí Slovenska
historických banských miest
Tekovského regiónu
Tatiar
Predmetom činnosti združení je oblasť kultúry a

sociálnych vecí. Významným

prínosom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, predovšetkým zhromažďovanie, odvoz
komunálneho odpadu je Združenie Tatiar, v ktorom je združených 12 obcí. Svojou činnosťou
napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obci v spomínanej oblasti.
Pomocou týchto väzieb je možné realizovať rozvoj najmä vo vytváraní priemyselných
parkov a v oblasti cestovného ruchu regiónu. Obec, popri svojich základných úlohách,

vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb.z.v znení zmien a doplnkov ,o obecnom zriadení ako
sú najmä:
starostlivosť a všestranný rozvoj jej územia,
úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce,
zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu obce a záverečného účtu obce,
rozhodovanie vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov,
usmerňovanie ekonomickej činnosti v obci,
zabezpečovanie verejnoprospešných služieb,
obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov,
utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce
obyvateľov obce, ochrana životného prostredia,
zakladanie, zriaďovanie, zrušenie a kontrola, podľa osobitných predpisov, svojich
rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb a zariadení ,
sa snaží riešiť vysokú nezamestnanosť a to aj tým, že sa zapojila do projektu v spolupráci
s Úradom práce sociálnych vecí

a rodiny , ktorého sa zúčastňuje

60 obyvateľov

v ekonomicky aktívnom veku. Finančná a hospodárska kríza má však nepriaznivý dopad na
ekonomiku a rozvoj obce.
Cieľ Obce Pukanec v roku 2011:
-

dostavanie 18 bytovej jednoty,

-

ukončenie modernizácii Verejného osvetlenie,

-

začatie projektu Revitalizácie verejných priestranstiev Obce Pukanec,

-

uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
a modernizáciu Základnej školy Pukanec

V Pukanci, dňa 3. 5. 2011
Vypracovala: Ing. Veronika Struhárová

....................................................................
Starosta obce Pukanec
Mgr. Ján Kováčik

