
                                                                                                                      
 

Obecný úrad Hýľov, 044 12, Hýľov 21 
 
 
 
 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE 

k 31. 12. 2012 
 
 
 

v súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov 

a § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
 
 
 
 
 

zverejňuje sa  na úradnej tabuli 
 
 
 
 
 

Stanislav  B E R N Á T 

                                                  starosta obce 

 

 

 
 



Záverečný účet obce Hýľov 
 
     Rozpočet obce Hýľov na rok 2012 bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona 
Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov / ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách/. 
     Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov / ´dalej len zákon o účtovníctve/. Postupy účtovania pre obce sú 
upravené opatrením MF SR  č. 16786/2007,   č. 25189/2008 , ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania. 

1. Údaje o plnení rozpočtu v EUR 
 
Obsah položky                       Upravený rozpočet                   Plnenie                          Rozdiel 
 
-Bežné príjmy                               147425,00                         149919,59                  +  2494,59                     
  
- príjmové operácie                                 0                                23759,91                  +23759,91 
  
-Kapitálové príjmy                        229000,00                        179451,28                   - 49548,72                  
 
-Bežné výdavky                            146320,00                        149918,35                      -3598,35                      
 
-Kapitálové výdavky                    217871,00                        198797,19                    +19073,81 
 
- Výdavkové operácie                      1105,00                             1100,00                            +5,00 
 
 
Skutočné príjmy spolu:                                                       353130,78 
Skutočné výdavky spolu:                                                    349815,54 
 
Rozdiel prebytok rozpočtového hospodárenia                     3315,24  
 
 
Výdavky                                      Upravený rozpočet             Plnenie                       Rozdiel 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 
-0912- Základná škola 
- tarifné platy a príplatky                      11000,00                       15617,00                  -4617,00                                                                
-  odvody do soc. poisť., z.p                    3648,00                         4568,00                    -920,00 
-  energie                                                 3790,00                         6498,00                  -2708,00           
-  materiál                                                  627,00                          261,76                    +365,24 
-  nájomné                                                 966,00                                   0                    +966,00 
- všeobecné služby                                    450,00                           382,33                    + 67,67  
 -0116 – Obecný úrad   
- tarifné platy                                        25000,00                       25046,70                       -46,70                       
-odvody do soc.poisť.,z.p.                      8800,00                         8360,98                     +439,02  
- cestovné                                                2000,00                        1788,39                      +211,61       
- energie                                                  7200,00                         9922,95                    -2722,95  
- všeobecný materiál                               3330,00                        3840,00                      -510,00      
- všeobecné služby                                  6000,00                        6774,00                       -774,00     
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-  opravy a údržba budov, strojov, 
    výpočt. techn., cintorín ,MK                     6760,00                  6830,00                     -70,00  
-   splácanie úveru, úrokov                            6000,00                  3416,00                +2584,00 
-  odmeny – práce na dohodu                        7000,00                  2348,00                +4652,00    
-  dotácia na dopravu                                     2000,00                  1521,00                  +459,00  
-  odvoz komunál. odpadu                           10500,00                  8746,00                +1754,00 
-  náklady na verejný vodovod                      5300,00                  3400,00                +1900,00    
                             
- 0911 – Materská škola 
- tarifné platy                                               17600,00                 18337,00                   -737,00     
- odvody do sociálnej poisť.                          6195,00                   6738,00                   -543,00 
- energie                                                         5200,00                   4093,00                +1105,00  
- všeobecný materiál, služby                           770,00                    2039,00                -1269,00 
 
 
- 09601 Školská jedáleň 
- tarifný plat                                                    4500,00                  5052,00                  -552,00  
- odvody do sociálnej poisť.                           1584,00                  1785,00                  -201,00 
- všeobecný materiál, služby                            100,00                    206,00                  -106,00 
- potraviny                                                            0.00                  2345,24                -2345,24   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                    146320,00              149918,35               -3598,35 
 
                                                                           
Kapitálové výdavky 
   
0712 – Obstaranie stavieb 
            Multifunkčné  ihrisko                        72871,00               62802,56              +10068,44  
            Rekonštrukcia VV                          145000,00              135994,63               + 9005,37 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                    217871,00              198797,19               +19073,81                                                                 
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2. Bilancia Aktív a Pasív so stavom k 31. 12. 2012 

Strana aktív 
 
Obec Hýľov k 31. 12. 2012 vykazovala  majetok celkom v sume  1 541 039,89 EUR, 
korekcia opotrebovania  375 442,24 EUR , netto 1 165 597,65 EUR. 
                               

Aktíva – neobežný majetok v EUR 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Názov položky                                        Brutto                 Korekcia                Netto 
 
- softwer                                                 494,92                    108,05                386,87 
- ostatný dlhodobý nehm. majetok     12759,65                 2758,62             10001,03 
- pozemky                                         116118,10                        -               116118,10    
- stavby                                             850003,13             354982,39           495020,74 
- samostatné hnuteľné veci a súbory  25736,46               16401,64               9334,82 
- drobný dlhod. hmotný maj.              12423,48                  357,90              12065,58 
- ostatný dlhod. hmotný maj.               3364,79                   833,64               2531,15 
- obstaranie DHM                            401064,03                      -                  401064,03 
- cenné papiere                                   97556,93                      -                    97557,93  
 
Spolu:                                          1 519 521,49               375 442,24      1 144079,25 

Aktíva - obežný majetok 
- zásoby /ŠJ                                              63,94                    -                             63,94  
- krátkodobé pohľadávky                     2453,91                    -                         2453,91     
- bankové účty                                    17983,78                     -                      17983,78 
- ceniny                                                      0                     -                                    0 
- pokladnica                                         1016,77                   -                           1016,77      
 
 Spolu :                                              21518,40                   -                         21518,40   

Aktíva spolu:                     1 541 039,89         375 442,24    1 165 597,65 

PASÍVA:Vlastné imanie a záväzky              1 165 597,65 
-  vlastné imanie                                323 414,40 
- záväzky  -                                         64 118,33      
 Z toho  -bankový úver                      48 137,16    
 Časové rozlíšenie 
-výnosy budúcich období                778 064,92  
                                  

Spolu pasíva :                       1 165 597,65                  
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3. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce: 
 
    Na základe zmluvy o úvere č. 030386  z 30. mája 2007 s Dexia bankou Slovensko, pobočka 
Košice bol obci Hýľov poskytnutý úver na spolufinancovanie  stavby „ Rekonštrukcia 
verejného vodovodu Hýľov“ a spolufinancovanie Multifunkčného ihriska Hýľov. 
Zostatok  bankového úveru k 31. 12. 2012 je  48 137,16 Eur. 
 
 
.Návrh na  schválenie záverečného účtu obce Hýľov obecným zastupiteľstvom:.                                                                                   
  
    Z učtovného výkazu  FIN 1-04 k 31. 12. 2012 vyplýva , že rozpočtový  výsledok  
hospodárenia prebytok  za účtovné obdobie bol dosiahnutý v sume   3315,24, / po úprave 
2204,- nevyčerpaná dotácia na ZŠ z 27. 12. 2012/ v sume  1111,24 , ktorý navrhujem 
zúčtovať : MD 428/Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
DAL 431 – Výsledok hospodárenia . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala : Eva Hlušková – samostatný odb. referent 
 
Predkladá : Stanislav Bernát  - starosta obce 
 
 
 
 
 
 
V Hýľove, 28. 5. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Obec Hýľov, Hýľov č. 21, 044 12 Nižný Klátov 
 
IČO : 00324230 
DIČ : 2021235997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ý R O Č N Á       S P R Á V A 

za  rok 2012 

vypracovaná v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a násl. zákonov 
 
 
 
 
 
Predkladá :  Stanislav Bernát, starosta obce 
 
Vypracovala : Eva Hlušková, samostatný odborný referent obce 
 
Prerokovaná : na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:  
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012 – Uč. ROPO SFOV 2-01 
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Obsah výročnej správy za rok 2012 podľa § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve: 
 
 
 
1. Vývoj obce Hýľov ako účtovnej jednotky, stav v ktorom sa nachádza a významné 
     riziká, prípadne neistoty, ktorým je vystavená. 
 
     Obec Hýľov zabezpečuje v plnom rozsahu výkon verejnej správy pre obyvateľov obce 
a nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám, ktoré by mohli viesť 
k zavedeniu ozdravného režimu, resp. nútenej  správy. Hospodárenie obce sa riadi rozpočtom, 
ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo na rozpočtový rok. V oblasti ochrany  životného 
prostredia realizuje  obec zber komunálneho odpadu a má zavedený separovaný zber – 
plasty, sklo ,papier a tiež podľa potreby elektro -odpady  a pneumatiky. 
 
 
2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré 
sa vyhotovuje výročná správa:  
 
     Obec ako účtovná jednotka zaznamenala po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa, jednu udalosť osobitného významu:  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svojim rozhodnutím č. : 2013-
7208/19215:2-923 zo dňa 2. 5. 2013 rozhodlo na základe žiadosti Obce Hýľov a vyradilo 
zo siete škôl a školských zariadení Základnú školu Hýľov č. 62 a Výdajňu školská jedáleň 
pri ZŠ Hýľov č. 62 k 30. júnu 2013. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov rozhodlo dňa 15. 3. 2013 o zrušení Základnej školy 
v Hýľove k 30.6.2013, číslo výpisu uznesenie 7/2013 z dôvodu nízkeho počtu žiakov 
a nezáujmu rodičov o prihlasovanie detí do školy. 
 
3. Predpokladaný vývoj činnosti obce: 
 
     Obec vo svojej činnosti pri výkone verejnej správy na svojom území bude pokračovať 
v súlade s právnymi predpismi. 
 
 
4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja: 
 
      Obec nie je zameraná na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, preto ani finančné 
prostriedky na túto činnosť nevynakladá. 
 
 
5. Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov : 
 
      Obec v roku 2011 nenadobudla žiadne akcie. 
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6. Účtovný hospodársky  výsledok obce za rok 2012 v celých Eurách 
 
 
 
                                                                    Riadok výkazu ziskov a strát          v  eurách 
                                   
Náklady celkom  :                                       064                                                 180 943,41  
Z toho  
Spotrebované nákupy                                    001                                                  27 433,82      
Služby                                                           006                                                   28 724,72        
Osobné náklady                                            011                                                   90 703,37  
Ostatné náklady na prev. činnosť                 021                                                        617,40           
Odpisy, rezervy a časové rozl.                      029                                                   29 737,66 
 Rezervy                                                        031                                                     5 257,66      
 Finančné náklady                                         040                                                     3 726,44 
 
 
Výnosy celkom:                                             134                                               175 485,46 
Z toho:  
Tržby za vlastné výkony a tovar                     065                                                  3 637,15       
Daňové výnosy, výnosy z poplatkov              079                                              119 691,85 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti         083                                                  5 852,53  
Zúčtovanie rezerv, opr.. položiek                   090                                                           0 
Finančné výnosy                                             100                                                         6,49      
Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov         124                                                 46 297,44      
 
 
 
Výsledok hospodárenia  schodok                  138                                               - 5 457,95                
 
 
Dosiahnutý hospodársky výsledok zúčtovať : 
 
- účet 428 MD – Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní                        5 457,95 
- účet 431 D -     Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov           5 457,95 
 
O  zúčtovaní hospodárskeho výsledku  - 5457,95  Eur  rozhodne obecné zastupiteľstvo 
v termíne do 30. júna 2013.  
 
 
 
V Hýľove,  27. 5. 2013                                                                       Stanislav B E R N Á T  
                                                                                                                      starosta 
                                                                                                                          v. r. 
 


