Obec Pažiť
Obecný úrad 78
IČO: 00310913
DIČ: 2021278039
Bankové spojenie: Prima banka a. s. 0808046001/5600

Výročná správa obce Pažiť
za rok 2012

V Pažiti , marec 2013

1. Identifikácia účtovnej jednotky
Názov:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Počet obyvateľov k 31.12. 2012

Obec Pažiť
Pažiť č. 78, PSČ: 958 03
MVDr. Vladimír Baláška, starosta obce
00310913
2021278039
obec
406

Geografické údaje
Obec Pažiť leží na rozhraní Hornonitrianskej kotliny a poniže sa rozkladajúcej Nitrianskej
sprašovej pahorkatiny, na nive rieky Nitry a na naplaveninách vytvorených potokom
Mohelnicou a Drahožicou. Naplaveninami je vytvorený aj chotár Pažite. Vznikali tak vrstvy
úrodnej zeme, sprašovej hliny, ale inokedy za veľkých prívalov aj pásy štrkov a pieskov a na
nich suchá pažiť s riedkou trávnou, podložie našej dediny, podľa toho aj pomenovanej.
História obce
Pažiť sa výslovne spomína v r. 1351 a 1352, keď kráľ Ľudovít Veľký za zásluhy v bojoch o
Neapolsko obdaroval panstvom Uherce zemanov Mikuláša a Štefana, synov Jána z Baračky.
S Uhercami im dal aj Pažiť.

Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo – tvoria ho 3 poslanci. Ing. Milan Glajsa, Mgr. Slavka Súlovká a
od 22. 8. 2012 Ing. Ivan Patáčik, ktorý nastúpil ako náhradník na mandát poslanca po
vzdaní sa p. Vlasty Tomovej. OZ na svojich zasadnutiach rozhodovalo o základných
otázkach obce. Pozvánka na zasadnutia OZ býva zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3
dni pred konaním zasadnutia a v miestnom rozhlase. Každé zasadnutie bolo verejné. V roku
2012 bolo 7 zasadnutí.
2. Starosta obce - od 11. 1. 2011 je starostom obce MVDr. Vladimír Baláška.
Obecné symboly
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR posúdila a obecnému zastupiteľstvu odporučila
trojicu symbolov – erb, vlajku, pečať.
Erb obce: v modrom štíte nad zlatou oblou pažiťou stúpajúci strieborný polmesiac so zlatou
hviezdou, ktorých vrcholy sú guľôčkovito zakončené.
Pečať obce je okrúhla uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PAŽIŤ.
Vlajka – tvorí ju sedem pozdĺžnych pruhov modrej, žltej, bielej a ukončená je tromi cípmi.

Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a
administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce a pracovníčka obce. Obec
mala v roku 2012 hlavnú kontrolórku, ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom, ale k
31.12.2012 dala výpoveď a obec musí vypísať výberové konanie na túto funkciu.
Materská škola
Poskytuje v obci v súčasnosti výchovu a vzdelávanie. Základnú školu deti obce navštevujú
v susednej obci Veľké Uherce.
Knižnica
Obec má vlastnú knižnicu, ktorá je otvorená 1-krát týždenne dve hodiny. Každoročne sa
obnovuje knižný fond. Sídli v obecnej budove.
Dom rozlúčky
Obec má vybudovaný v areáli miestneho cintorína DR, je využívaný na pohrebné služby.
Telovýchovná jednota
Od r. 2001 je v obci TJ – FK, ktorý je účastníkom II. Triedy v OFZ Prievidza.
Miestna organizácia JDS
Členovia MO JDS sa pravidelne stretávajú v klube.

2. ROZPOČET OBCE NA ROK 2012
Obec Pažiť je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou. Hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone je starostlivosť o všestranný
rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2011 uznesením 5/B/ 6, 1-krát bol zmenený na
11. zasadaní OZ dňa 7. 11. 2012 uznesením 11/B/4. Obsahuje príjmy a výdavky.
Obec Pažiť spracováva účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná jednotka
vedie účtovníctvo spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo je vedené
pomocou programového vybavenia WinIBEU od firmy IVES Košice.

SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET k 31. 12. 2012
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Príjmy celkom

113.168

120.011

Výdavky celkom

113.168

120.011

Z toho
Bežné príjmy

108.738

113.660

Bežné výdavky

98.836

106.679

Kapitálové príjmy

4430

4430

Kapitálové výdavky

1000

0

0

1921

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

13.332

13.332

ROZBOR PLNENIA PRIJMOV v €
rozpočet

Skutočnosť k 31. 12. 2012

120.011

Bežné príjmy
rozpočet
113.660

119.280,18

skutočnosť
112.927,42

% plnenia
99,39

% plnenia
99,35

Kapitálové príjmy
Obec v r. 2012 mala kapitálové príjmy z predaja pozemkov:
Položka 233001 predaj pozemkov
Rozpočet
4430

skutočnosť
4431

%plnenia
100,02

Bol zrealizovaný predaj pozemku p. č. 2/16 o výmere 633 m². Predaj pozemku bol schválený na
5. zasadaní OZ obce, konanom dňa 14. 12. 2011 uznesením 5/B/7.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet
1921

skutočnosť
1921,76

%plnenia
100,4

Položka 453 – zostatok prostriedkov z minulých rokov

Obec v r. 2012 prijala nasledovné granty a transfery
P.č. Poskytovateľ

SUMA V €

Účel

3.456,68

CHD

1.

ÚPSVaR Partizánske

2.

Krajský stavebný úrad

380,37

Výkon štát. správy

3

Krajský úrad ŽP

44,22

Výkon štát. správy

4.

Ministerstvo vnútra

134,97

Výkon štát. správy

5.

Krajský školský úrad

1101

MŠ – výchova a vzd.

6

UPSVaR

149,4

Aktivačné práce

7

Katastrálny úrad Trenčín

233,85

ROEP

8

Obvodný úrad

777,66

Voľby NR SR

Spolu položka 312001

6.278,15

Dotácie určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:
- na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR
- na úseku stavebného poriadku a bývania
- na úseku starostlivosti o životné prostredie
- na výchovu a vzdelávanie pre materské školy
- dotácia z Katastrálneho úradu – ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov).
- dotácia z ÚPSVaR – preplácanie nákladov podľa dohody č. 3/§56/2012/NPII-2/B
- dotácia na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - číslo dohody 4/§52a/2012/NP V-2.
Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.

ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV V €
Názov
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

rozpočet
106.679
0
13.332
120.011

skutočnosť
100.573,52
0
13.332
113.905,52

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2012
Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Príjmy obce
boli vo výške 119.280,18 € a výdavky obce boli vo výške 113.905,52 €. Rozdiel 5.374,66 €.
Koncový stav účtu obce Pažiť k 31.12.2012 je zhodný s počiatočným stavom účtov
v Hlavnej knihe k 1.1.2013. Zároveň je dodržaná bilančná kontinuita, nakoľko sa aktíva rovnajú
pasívam.
Majetok – AKTÍVA = 434.200,27 €
Vlastné imanie a záväzky – PASÍVA = 434.200,27 €

náklady
50 – spotrebované nákupy

13.416,22

51 - služby

17.979,63

52- osobnné náklady

62.442,15

54 - ostatné náklady

584,74

55 – odpisy, rezervy a opravné položky

20.256,17

56 finančné náklady

1.242.57

58 náklady na transfery

1.300,00

59 dane

0,39

Výsledok hospodárenia r. 2012

-215,86

Náklady spolu

117.006,01

výnosy
60 – tržby za vlastné výkony

668,08

63 – daňové výnosy

103.371,66

64 – ostatné výnosy

6.685,75

66 – finančné výnosy

2,37

69 – výnosy z transferov

6.278,15

Spolu

117.0006,01

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1.1.2012-31.12.2012 na základe súvahy k
31.12.2012 a Výkazu ziskov a strát vykazuje stratu 215,86 €.
V r. 2012 obec netvorí rezervný fond.

Stav k 31.12.2012
- Bežný účet
- Pokladňa
− Sociálny fond

5.053,84 €
320,82 €
74,95 €

K 31.12.2012 obec vedie jeden bankový účet v Prima banke a. s. Topoľčany, ktorý je analyticky
rozdelený a účtuje sa tu aj sociálny fond.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec je úverovo zadĺžená. Zostatok dlhu k 31.12.2012

11.114,- €.

PREHĽAD O STAVE POHĽADÁVOK K 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje pohľadávky vo výške 30,09 € na účte 319 – Pohľadávky z daňových
príjmov obce.
INÉ

Obec nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a preto nevykazuje žiadne
výnosy v podnikateľskej činnosti.

náklady a

Obec v roku 2012 vytvorila krátkodobé rezervy vo výške 3.877,61 €
(na nevyčerpané dovolenky z r. 2012 – 1.605,99 €, odmenu auditorovi 300,- €, odvody z
dovoleniek 561,29 €, faktúry došlé v r. 2013 – týkajúce sa r. 2012 vo výške 1.410,33 €)

Obec k 31. 12. 2012 eviduje tieto záväzky:
VOČI DODÁVATEĽOM
z toho
Názov
Technické služby
Tesco copiers

471,53 €

−

číslo faktúry
209/2012
210/2012

444,55 €
26,98 €
3.208,45

vývoz odpadu
kopírka

−

VOČI ZAMESTNANCOM
Ide o mzdy za mesiac december 2012.

€

−

VOČI INŠTITÚCIAM
.
675,12 €
Ide o zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a daňový úrad.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. Účtovná
závierka za rok 2012 bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na daňovom úrade v Prievidzi v
elektronickej podobe v termíne stanovenom v zákone. Nakoľko obec je úverovo zaťažená je
povinná zasielať účtovnú závierku a výkazy poskytovateľovi úveru – t. j. Prima banke - výkazy boli
zaslané v predpísanom termíne v elektronickej podobe.

Vypracovala: Bc. Mária Gendiarová
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce

Vyvesené dňa: 12. 04. 2013
Zvesené dňa:

28. 04. 2013

