Obec Smižany, nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

Záverečný účet obce za rok 2007
I.
V súlade s § 11 ods.4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu
v Smižanoch záverečný účet obce Smižany za r. 2007 na prerokovanie a schválenie.
V zmysle § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záverečný účet obce
musí obsahovať údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je
ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách
a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
V zmysle horeuvedeného predkladám záverečný účet obce za r. 2007, ktorého súčasťou je
plnenie rozpočtu obce, rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – Základná škola
na Komenského ulici v Smižanoch ako aj vyhodnotenie výsledkov hospodárenia na úseku
podnikateľskej činnosti v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách miestnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
Rozpočet obce na rok 2007 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2007
uznesením č. 5/2/2007 ako vyrovnaný. Rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti bol schválený vo
výške 108 405 tis. Sk, z čoho rozpočet obce vo výške 77 171 tis. Sk, rozpočet Základnej školy na
Komenského ulici vo výške 28 296 tis. Sk a rozpočet na neštátne školské zariadenia v sume 2 938
tis. Sk. Zmena rozpočtu bola schválená uzneseniami č. 51/4/2007, 52/4/2007, 53/4/2007 a
54/4/2007 zo dňa 27.6.2007, ktorými boli prijaté rozpočtové opatrenia č. 1 – 4. Rozpočtové
opatrenia č. 1, 2 a 4 boli zamerané na úpravu rozpočtu presunom medzi položkami bez zmeny
výšky rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Rozpočtovým opatrením č. 3 boli navyšené príjmy a
výdavky z dôvodu prijatia sponzorských príjmov, použitia nevyčerpaných príjmov za rok 2006,
presunu voľných finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti do rozpočtu obce na
rekonštrukciu a modernizáciu v plynovej kotolni ako aj schválenie čerpania úveru na kapitálové
výdavky. Týmito opatreniami bola schválená celková výška rozpočtu obce vrátane rozpočtu ZŠ v
sume 120 100 tis. Sk Ďalšia zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 91 a 92/6/2007 zo dňa
25.10.2007 a to schválením rozpočtových opatrení č. 5 a 6. Rozpočtovým opatrením č. 5 boli
zvýšené príjmy o prijaté dotácie na rekonštrukciu obecného rozhlasu, výstavbu viacúčelového
ihriska, dotácie na prenesený výkon štátnej správy, vlastné príjmy ZŠ a dotácia na neštátne školské
zariadenia v celkovej sume 3 061 336,- Sk s určením ich účelového použitia. Rozpočtové opatrenie
č. 6 bolo zamerané na presun medzi rozpočtovými položkami školstva v rámci originálnych
kompetencií. Prijatými opatreniami bol vždy schválený rozpočet ako vyrovnaný, ktorého celková
výška na rok 2007 bola 123 161 336,- Sk.
Na základe spracovaných výsledkov rozpočtového hospodárenia a vyhotovenej ročnej účtovnej
uzávierky za rok 2007 bolo plnenie rozpočtu následovné:
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PRÍJMOVÁ ČASŤ

119 645 tis. Sk

Bežné príjmy

94 742 tis. Sk

Daňové príjmy
•Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
53 403 tis. Sk
Výnos dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je príjmom
rozpočtu obce .V roku 2007 tento príjem do rozpočtu mesta predstavoval výšku 53 403 tis. Sk.
•Dane z majetku – daň z nehnuteľnosti
2 280 tis. Sk
Predpis dane z nehnuteľnosti predstavoval 2 345 tis. Sk., pričom celkový nedoplatok u právnických
osôb je vo výške 75 608,- Sk a u fyzických osôb je vo výške 296 729.- Sk. Celkové nedoplatky na
dani z nehnuteľnosti vrátane úroku z omeškania predstavujú 372 tis. Sk. Daňovníci sú na
povinnosti , ktoré im vyplývajú zo zákona č. 582/2004 Z.z. o dani z nehnuteľnosti pravidelne
upozornení zasielaním výziev na úhradu nedoplatkov a v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. boli
uplatnené sankčné úroky. Exekúcie neboli zatiaľ vykonávané. Žiadosti o odklad splátok dane neboli
podané. Vymáhanie nedoplatkov u fyzických osôb je sťažené nezamestnanosťou.V sume 372 tis. Sk
sú zahrnuté aj platby / nedoplatky a penále / z minulých rokov , nielen predpis dane na rok 2007.
•Dane za tovary a služby – dane za špecifické služby

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov obec Smižany zaviedla 7 druhov miestnych daní.
Príjem z daní na tovary a služby k 31.12.2007 predstavuje čiastku vo výške 2 443 263,- Sk.
Podrobné čerpanie daní :
v Sk

Rozpočet na rok
Plnenie rozpočtu
2007
77 000
86 122
0
0
0
0
300 000
250 617
50 000
132 108
1 756 000
1 972 767
300 000
1 649

Dane za špecifické služby
Za psa
Za nevýherné hracie prístroje
Za predajné automaty
Za ubytovanie
Za užívanie verejného priestranstva
Za komunálne odpady
Iné dane za tovary a služby

Najrozsiahlejšou oblasťou podľa zákona a VZN č. 63/2006 o miestnych daniach a poplatku je
poplatok za komunálny odpad.
Fyzické osoby
Právnické osoby
Chaty

Predpis poplatku
1 740 481,- Sk
522 765,- Sk
57 655,- Sk

úhrady v roku
1 373 755,- Sk
528 185,- Sk
57 606,- Sk
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stav pohľadávok celkom
2 635 043,- Sk.
51 102,- Sk
9 352,- Sk

Nedaňové príjmy
•Príjmy z podnikania –dividendy
21 780,- Sk
Obec Smižany je akcionárom v obchodných spoločnostiach a podieľa sa na zhodnotení svojich
vkladov.
• Iné príjmy z podnikania
761 483,- Sk
Ide o prevod voľných finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti obce na obstaranie majetku
- modernizáciu v kotolni.
•Príjmy z vlastníctva – prenájom
1 590 915,- Sk
Príjem z prenajatých pozemkov vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov
obce. Príjem z prenajatých budov a objektov vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv
s nájomcami, ktorí v nebytových priestoroch vo vlastníctve obce majú umiestnené kancelárie alebo
poskytujú služby obyvateľstvu.
•Administratívne poplatky a iné poplatky
2 513 753,- Sk
Príjmy zo správnych poplatkov napr. za osvedčovanie listín ma matričnom úrade, za vystavenie
rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (rozkopové povolenia), kolaudačné
rozhodnutia a iné. Zahrňujú tiež poplatky a platby z predaja tovarov a služieb ako odpadové
nádoby, relácie v miestnom rozhlase, z knižnice, za opatrovateľskú službu ako aj z príjmu za
stravné v jedálňach. Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje
umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba
poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o
správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný
hrací prístroj za obdobie jedného roku. Poplatok za licencie vydané v roku 2007 predstavuje sumu
990 000,-. Sk. Celkové vyššie plnenie poplatkov je z dôvodu uvedenia do prevádzky vyššieho
počtu výherných hracích prístrojov v roku 2007 ako sa predpokladalo v rozpočte.
•Pokuty, penále a iné sankcie
14 750,- Sk
Plnenie príjmov vyplývajúcich z pokút uložených obcou za porušenie stavebného zákona a
záškoláctvo ako i obecnou políciou k 31.12.2007 je vo výške 14 750,- Sk.
•Úroky
180 138.- Sk
Príjem predstavujú úroky z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu a kreditných úrokov
z účtov obce .
•Iné nedaňové príjmy
32 985,- Sk
Jedná sa o príjmy z dobropisov, vratiek, trov konania , refundácie a z výťažkov stávkových
spoločnosti.

Tuzemské bežné granty a transfery

30 525 280,- Sk

•dotácie na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík, stavebného úradu, ochrany
životného prostredia a pozemných komunikácii vo výške 337 086,- Sk,
•dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre ZŠ Komenského vo výške 25 272 560,- Sk
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•dotácia na zabezpečenie činnosti Spoločného školského úrad 691 000,- Sk
•okrem toho boli prijaté 2 účelové dotácie z Ministerstva školstva na financovanie neštátnych
školských zariadení v sume 1 922 000,- Sk
•dotácia na knižničný fond 25 000,- Sk
•prostriedky poskytnuté na aktivačné práce vo výške 349 451,- Sk a na chránené pracovisko 71
392,- Sk.
•transfery poskytnuté obci od iných obcí na úhradu výdavkov spojených financovaním
spoločného školského úradu 83 605,- Sk
•príspevky od štátu na sociálnu oblasť v sume 1 604 029,- Sk, z ktorých je potrebné vrátiť v
nasledujúcom roku nepoužité prostriedky v sume 174 352,- Sk
•od sponzorov boli prijaté granty na usporiadania kultúrnych a športových podujatí v sume 111
340,- Sk

Kapitálové príjmy

11 092 990,- Sk

Príjmy z predaja kapitálových aktív

1 098 319,- Sk

Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení obecného zastupiteľstva
a následných kúpnopredajných zmlúv.
z toho:
-predaj bytov – zrušenie vecného bremena vo výške 51 071,- Sk,
-predaj pozemkov vo výške 1 047 319,- Sk

Tuzemské kapitálové granty a transfery

9 994 600,- Sk

•kapitálový transfer na bytovú výstavbu a s tým súvisiacu technickú vybavenosť vo výške
8 599 600,- Sk,
•dotácia na modernizáciu obecného rozhlasu vo výške 395 000,- Sk, ktorej realizácia sa
presunula do roku 2008
•dotácia z nadácie SPP na výstavbu ihriska s umelým povrchom na ZŠ Komenského vo výške 1
000 000,- Sk
Účelové prostriedky boli v priebehu roku 2007 vyčerpané v súlade so stanoveným účelom použitia
a zo strany obce boli vyúčtovania predložené poskytovateľom, okrem dotácie na modernizáciu
obecného rozhlasu, ktorá bude použitá na plánovaná akciu v roku 2008, Pri čerpaní týchto
prostriedkov boli dodržané podmienky stanovené v uzatvorených zmluvách a rozpisových listoch.

Príjmové finančné operácie

13 809 931,- Sk

Tuzemské úvery

8 769 000,- Sk

V roku 2007 boli prijaté úvery v celkovej výške 8 769 000,- Sk na úhradu:
•nákup pozemkov v priemyselnej zóne
•rekonštrukcia cestnej komunikácie Nálepkova ul. a Smreková ul.
•rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
•rekonštrukcia a modernizácia kaštieľa
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Ostatné príjmové finančné operácie

5 040 931,- Sk

•prevody prostriedkov z rezervného fondu 4 548 368,- SK použité na úhradu kapitálových
výdavkov
•splátky poskytnutých návratných výpomoci v sume 100 000,- Sk
•použitie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume 392 563,- Sk, ktoré
je možné v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách použiť na bežné výdavky do 31.3.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

114 135 537,- Sk

Čerpanie výdavkov v priebehu celého roka 2007 bolo usmerňované tvorbou zdrojov. Prednostne
boli zabezpečované samosprávne funkcie obce, ako aj splátky úverov a úrokov. Obec priebežne
uhrádzala svoje záväzky .Zabezpečovanie úloh v nadväznosti na rozpočet podľa jednotlivých
ukazovateľov a činností a je nasledovné :

Bežné výdavky

73 604 tis. Sk

Správa obecného úradu

9 915 tis. Sk

Výdavky na správu obecného úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technickoadministratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho prevádzky a to mzdové náklady
a s tým súvisiace odvody, energie spotrebované v budove obecného úradu, telekomunikačné
a poštové služby, cestovné výdavky na tuzemské pracovné cesty, materiál, odborná literatúra,
údržba motorových vozidiel, spotreba PHM, údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej
techniky a iných prevádzkových strojov a zariadení , ostatné služby –napr. viazanie zbierok
zákonov, právne služby, znalecké posudky, kolkové známky, súdne poplatky, poistné za majetok
obce, odmeny poslancom, prídel do sociálneho fondu, náklady na stravovanie zamestnancov
a príspevky – dotácie organizáciám podľa VZN a pod.
V rámci výdavkov verejnej správy sú zaúčtované aj výdavky v súvislosti s nákladmi na prenesené
kompetencie na úseku životného prostredia , evidencie obyvateľstva, pozemných komunikácii
a stavebného úradu.

Transakcie verejného dlhu

500 tis. Sk

-splátky úrokov v zmysle úverových zmlúv
-manipulačné poplatky banke v súvislosti s úverom

Verejný poriadok a bezpečnosť

771 tis. Sk

-od 1. 7. 2007 začala činnosť obecná polícia. Výdavky zahrňujú náklady na prvotné vybavenie
príslušníkov obecnej polície ako aj mzdy, odvody, energie, nájom kancelárie a pod.
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Ochrana pred požiarmi

333 tis. Sk

-náklady na udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičskej zbrojnice (nákup špeciálneho materiálu,
náklady na pohonné látky, údržba vozidiel PO, poistné, pneumatiky, príspevky na súťažné
podujatia a pod.)

Elektrická energia v obci

1 105 tis. Sk

-výdavky na verejné osvetlenie v obci, údržba verejného osvetlenia
-výdavky na splátky leasingu k modernizácii verejného osvetlenia, ktorý bude ukončený v roku
2009

Správa a údržba ciest

345 tis. Sk

-v rámci bežnej údržby boli realizované služby predovšetkým v opravách porúch a výtlkov
vozoviek , dopravného značenia a zimná údržba komunikácií.

Cestovný ruch
-

461 tis. Sk

rozpočtované výdavky boli v súvislosti s podporou rozvoja cestovného ruchu v obci na
informačné tabule, prevádzku informačnej kancelárie, návšteva hostí z družobných miest
Poľska, poistenie návštevníkov Slovenský raj

Nakladanie s odpadmi

3 971 tis. Sk

-v roku 2007 v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi boli
zabezpečené zvozy komunálneho odpadu podľa plánu, s dôrazom na separáciu odpadov,
prevenciu proti vzniku nelegálnych skládok odpadov a zabezpečovanie odvozu nadrozmerných
odpadov a nebezpečných komunálnych odpadov (elektrické odpady, akumulátory). Dôraz bol
kladený na plnenie povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Sezónne – jarné
a jesenné akcie – boli pristavené veľkokapacitné kontajnery na vopred určených priestranstvách.

Nakladanie s odpadovými vodami

86 tis. Sk

- práce sa týkali bežnej údržby a čistenia kanalizácie
-opakovane boli vymieňané resp. doplňované poklopy na kanalizačné šachty

Rozvoj bývania

151 tis. Sk

-výdavky predstavovali údržbu v bytoch, ktorej povinnosť vyplýva z nariadenia vlády č.
87/1995 Zb. ako aj výdavky správnej réžie so spravovaním bytov. Vo vlastníctve obce je
celkom 44 bytov.

Rozvoj obce

2 677 tis. Sk

-výdavky sú za bežnú údržbu v obci vrátane miezd, odvodov do poisťovni, výdavkov na
aktivačnú činnosť ako údržba zelene, orezávanie stromov, údržba pracovných strojov
a vozidiel, odchyt psov a ich asanácia.
-položka zahrňuje aj príspevok obce na verejnú hromadnú dopravu v sume 883 tis. Sk

Zásobovanie vodou

24 tis. Sk

-sú to výdavky na výmenu hydrantu v obci
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Rekreačné a športové služby

584 tis. Sk

- najvýznamnejšia položka je príspevok TJ Slovan v sume 410 tis.Sk na podporu športu ako aj
výdavky na organizovanie športových podujatí ako beh ulicami obce, lyžiarske preteky a pod.

Kultúrne služby

1 649 tis. Sk

-výdavky oddelenia kultúry na organizovanie kultúrnych akcií
-výdavky na kultúrnu činnosť organizovanú obcou –
účinkovanie folklórneho súboru
Smižančanka, pravidelné stretnutia s jubilantmi obci,
-plán kultúrnych podujatí je každoročne spracovaný v kalendári podujatí a medzi
najvýznamnejšie akcie patria:
•SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
•REMESLÁ
•OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
•STAVANIE MAJOV
•KURZY SPOLOČENSKÝCH TANCOV
•KONCERTY ŽIAKOV ZUŠ
•MIKULÁŠ 2007
Mnohé akcie boli organizované v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Smižanoch

Knižnica

571 tis. Sk

-Výdavky sú na prevádzku knižnice. Výdavky na obnovu knižničného fondu vrátane
predplatného časopisov za rok 2007 boli vo výške 61 tis. Sk.

Klubové zariadenia

38 tis. Sk

- Zahrňuje výdavky na klub dôchodcov

Ostatné kultúrne služby

43 tis. Sk

- sú to výdavky na údržbu a prevádzku obecného rozhlasu a poistenia výpočtovej techniky
v internetovej čitárni, kde v roku 2007 bolo v rámci úspešnému projektu dodaných 6 nových
počítačových zostáv na bezplatný prístup občanov na internet.

Náboženské a iné spoloč. služby

74 tis. Sk

- zahrňuje výdavky na prevádzku cintorína a príspevok cirkvám v sume 20 tis. Sk

Vzdelávanie
Predškolská výchova – materské školy

9 228 tis. Sk

-obec má vo svojom majetku a prevádzkuje tri zariadenia materských škôl, ktoré navštevuje
celkom 232 detí
-v čerpaní sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou týchto zariadení a to predovšetkým
mzdové výdavky, výdavky na energie, na nákup materiálu a služieb (nové interiérové vybavenie
– detské postieľky, posteľné prádlo), na údržbu budovy a vnútorných zariadení - výmena okien
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a dverí za nové plastové v celkovej sume 1 580 tis. Sk a ostatná údržba 104 tis. Sk .
V nasledujúcich obdobiach by sa táto údržba mala prejaviť v úspore nákladov
na
vykurovanie objektov.
-

Školské jedálne

1 515 tis. Sk

-jedálne sú pri 2 MŠ
-v čerpaní sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou týchto zariadení a to predovšetkým
mzdové výdavky, na nákup materiálu a údržbu vnútorných zariadení.

Spoločný školský úrad

830 tis. Sk

-príjmy na fungovanie spoločného školského úradu sú od štátu a príspevky obcí, ktoré podpísali
zmluvu o zriadení tohto úradu. Plánovaný rozpočet bol dodržaný.

Základná umelecká škola

4 830 tis. Sk

-žiaci tejto školy v nemalej miere prispievajú k rozvoju kultúrneho vyžitia v obci. Vo
výdavkoch sú zahrnuté okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody do poisťovni aj
náklady na materiálne zabezpečenie vzdelávania. Príspevky rodičov za rok 2007 činili
424 tis. Sk.

Opatrovateľské služby

978 tis. Sk

-na území obce je zabezpečená opatrovateľská starostlivosť 8 opatrovateľkami pre 10 občanov
v starostlivosti pri lôžku a denná donáške obedov pre 41 dôchodcov. Rozhodujúcimi
výdavkovými položkami sú mzdy opatrovateliek a z nich vyplývajúce výdavky na odvody,
ďalej výdavky na tovary a služby, dopravné.

Rodina a deti

1 432 tis. Sk

- zahrňuje príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi, ktoré sú poskytované štátom prostredníctvom
obce – príspevok na školské stravovanie, učebné pomôcky, štipendiá ale i rodinné prídavky

Dávky sociálnej pomoci

22 tis. Sk

-príspevky boli poskytnuté jednotlivcom na základe individuálneho posúdenia a schválenia
v rade obce.

Transfery:
- Školský klub detí pri ZŠ Komenského
- Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

1 553 tis. Sk
1 769 tis. Sk

ZŠ Povýšenia sv. kríža
- Školské stredisko záujmovej činnosti
1 906 tis. Sk
- Školský klub detí
425 tis. Sk
- Školská jedáleň
607 tis. Sk
Neštátne školské zariadenia sú od roku 2007 financované prostredníctvom rozpočtu obce.
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Základná škola ul. Komenského

25 208 tis. Sk

- výdavky zahrňujú bežnú prevádzku školy vrátane miezd a odvodov.
Nevyčerpané prostriedky na bežnú prevádzku boli 528 804,39 Sk, ale
Tieto je možné v súlade so zákonom čerpať do 31.3.2008.

Kapitálové výdavky

38 794 tis. Sk

- nákup pozemkov
3 042 912,- Sk
- nákup softwaru a licencii
44 310,- Sk
- nákup interiérového vybavenia
135 150,- Sk
pre obecnú políciu a základnú umeleckú školu
- prípravné a projektová dokumentácia
1 662 976,- Sk
- realizácia nových stavieb
23 814 988,- Sk
- akcie schválené v rozpočte obce
- rekonštrukcie a modernizácie
9 325 980,- Sk
z toho výstavba viacúčelového ihriska pri ZŠ v sume 1 503 tis. Sk
- kapitálové výdavky ZŠ Komenského ul.
767 829,- Sk
Na kapitálové výdavky boli prijaté dotácie v celkovej sume 9 994 600,- Sk, z ktorých neboli
realizované akcie v objeme 395 tis. Sk, presunuté do ďalšieho roka.
Investičná výstavba – konkrétne investičné akcie sú súčasťou tabuľkovej časti správy

Výdavkové finančné operácie

1 737 tis. Sk

- splátky leasingu osobných áut
271 599,- Sk
- splátky leasingu verejného osvetlenia
211 009,- Sk
- splátky úverov
1 254 648,- Sk
Splátky boli zabezpečované v súlade s uzatvorenými úverovými zmluvami.

II. Bilancia aktív a pasív (v tis. Sk)
Aktíva spolu
- Neobežný majetok
z toho:
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý finančný majetok
- Obežný majetok
z toho:
- zásoby
- pohľadávky
z toho daňové
- finančný majetok
- poskyt. návratné fin. výpomoci
- prechodné účty aktív

Pasíva spolu:
- Vlastné zdroje krytia

Stav k 31.12.2006
320 878
304 756

Stav k 31.12.2007
340 117
326 604

99
270 173
34 484
16 122

70
291 658
34 484
13 513

349
6 186
2 937
9 365
123
99
320 878
295 228

353
5 507
3 308
7 622
23
8
340 117
314 099
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- Záväzky
z toho:
- dlhodobé
- krátkodobé
- bankové úvery a ost. výpomoci
- prechodné účty pasívne

25 650

26 018

1 335
11 975
12 175
165

1 202
4 866
19 689
213

Obec priebežne uhrádzala svoje záväzky a k 31.12.2007 zostatok záväzkov z obchodného styku po
lehote splatnosti predstavuje sumu 30 tis. Sk z dôvodu neukončených prác, pohľadávok voči
veriteľovi a oneskorené doručenie faktúry. Záväzky celkom predstavovali sumu 25 650 tis. Sk.
Problémom je vymáhanie pohľadávok zvlášť za komunálny odpad fyzické osoby, kde za rok 2007
vzrástli nedoplatky o 610 tis. Sk. V roku 2007 začalo exekučné konanie zrážkami z dôchodku ale
i dohodou o splátkach, avšak počet neplatičov za rok 2007 je 716 daňovníkov. Výzvy plnia úlohu
iba v niektorých prípadoch.
Nevymožiteľné pohľadávky z predchádzajúcich rokov sú za poplatok z reklamy u firiem, ktoré sú
v konkurze v celkovej sume 78 520,- Sk, ako aj z predaja alkoholu a tabakových výrobkov u firmy
Tatra-relax Levoča v sume 72 058,- Sk. U tejto firmy je aj nedoplatok za vodu vo výške 30 924,-Sk.

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V rozpočte obce pre rok 2007 bola schválená výška čerpania úveru 10 mil. Sk. Skutočné čerpanie
úveru bolo 8 769 000,-Sk pri dodržaní plánovaných splátok úveru a prijatých návratných výpomoci
podľa rozpočtu. Úver bol čerpaný na úhradu kapitálových výdavkov a to:
-nákup pozemkov na Jamách v sume 1 689 172,66 Sk
-rekonštrukcia miestnych komunikácií 3 568 712,34 Sk
-rekonštrukcia kaštieľa 1 568 724,- Sk
-rekonštrukcia kultúrneho domu 1 106 807,- Sk
-výstavba viacúčelového ihriska 498 784,- Sk
V predchádzajúcich obdobiach boli na podporu rozvoja bývania formou výstavby obytných
domov (celkom 27 bytov) prijaté návratné finančné výpomoci zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
V roku 2007 bolo splatených na týchto výpomociach 242 980,34 Sk podľa plánovaných splátok.
PS úverov
1 011 668,- Sk
Nový úver
8 769 000,- Sk
Splátky úverov
1 011 668,- Sk
Zostatok úverov 8 769 000,- Sk
Prijaté návratné finančné výpomoci:
- počiatočný stav - 11 162 790,51 Sk
- splátky
242 980,34 Sk
- zostatok
- 10 919 810,17 Sk
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IV. Prehľad o poskytnutých zárukách
Za rok 2007 Obec Smižany neposkytla žiadne ručenie svojím majetkom. Z predchádzajúcich
období je ručenie voči ŠFRB k poskytnutým návratným výpomociam ako aj voči Ministerstvu
výstavby a regionálneho rozvoja za dotáciu na výstavbu bytov. K 10 mil. Sk úveru je ako ručenie
podpísaná zmenka .

V. Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti
Náklady celkom
Výnosy celkom
Zisk

12 276 029,02 Sk
12 613 809,74 Sk
337 780,72 Sk

Činnosť
Správa
Tepelné hospodárstvo
Nájom nebyt. priestorov
Vodovod Čingov
Lesné hospodárstvo
ČOV
Byty - 9 bj
Byty – V2
Byty – Rybníky 20
Byty – Rybníky 22
Byty – 18 bj.

Náklady

Výnosy

Výsledok

818 609,78
10 591 715,18
54 006,68
523 431,96
269 341,82
165 299,38
225 688,10
44 400,00
4 986,20
8 389,70
113 379,60

806 722,48
11 157 817,50
57 739,40
447 471,12
257 814,84
18 955,78
233 976,00
46 239,00
4986,00
8 390,00
116 917,00

hospodárenia + - 11 887,30
566 102,32
3 732,72
- 75 960,84
- 11 526,98
- 146 343,60
8 287,90
1 839,00
-0,20
0,30
3 537,40

V. Návrh na schválenie záverečného účtu,
vysporiadanie schodku rozpočtu a rozdelenie zisku z podnikateľskej činnosti
Rozpočet 2007 v Sk

Schválený

Skutočnosť

91 126 336,-

93 807 461,43,-

a) Bežný rozpočet:
- bežné príjmy obce
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Rozpočet 2007 v Sk

Schválený

- bežné príjmy ZŠ

Skutočnosť

571 000,-

934 788,50

bežné príjmy spolu

91 697 336,-

94 742 249,93

- bežné výdavky obce

46 494 500,-

45 074 542,03

- bežné výdavky ZŠ

28 142 000,-

28 529 598,20

bežné výdavky spolu

74 636 500,-

73 604 140,23

p r e b y t o k bežného rozpočtu

17 060 836,-

21 138 109,70

V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. pre potreby tvorby peňažných fondov z prebytku
rozpočtu obce sa vyčleňuje:
- nevyčerpaná dotácia na stravovanie-hmotná núdza

174 352,- Sk

- nevyčerpané príjmy ZŠ do 31.12.2007 v sume

528 804,39 Sk

- vrátky ZŠ za učebnice, dopravné a úroky pre KŠÚ

7 903,51 Sk

Spolu

711 059,90 Sk

b) Kapitálový rozpočet:
- kapitálové príjmy celkom

16 572 000,-

11 092 990,-

- kapitálové výdavky spolu

46 792 836,-

38 794 146,42

-30 220 836-

-27 701 156,42

schodok kapitálového rozpočtu

V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. pre potreby tvorby peňažných fondov schodok
kapitálového rozpočtu obce sa navyšuje o.
- kapitálový transfer na rekonštrukciu obecného rozhlasu

395 000,- Sk

Rozpočet bežný a kapitálový
- +prebytok -schodok

-13 160 000,-

-6 563 046,72

- pre účely tvorby peňažných fondov
je schodok

-7 669 106,62

c) Finančné operácie:
- príjmy
- výdavky
Prebytok finančných operácii

14 892 000,-

13 809 930,59

1 732 000,-

1 737 256,54

13 160 000,-

12 072 674,05

Výsledok rozpočtu obce celkom
- zostatok príjmových finančných operácií

0,-

5 509 627,33

- pre účely tvorby peňažných fondov je zostatok
príjmových finančných operácií

4 403 567,43 Sk
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Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2007:
A)
Usporiadanie rozpočtového hospodárenia obce:
-

zostatok príjmových finančných operácií

4 403 567,43 Sk

použiť na tvorbu rezervného

fondu
B)
Rozdelenie zisku z podnikateľskej činnosti:
- dosiahnutý zisk v sume 337 780,72 Sk previesť do rozpočtu obce.
V Smižanoch dňa 10. 4. 2008
Vyhotovila: Hricová
Návrh predkladá: Ing. Michal Kotrady, starosta obce
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