Výročná správa
Obce Holiša

za rok 2011
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1. Základná charakteristika obce
Obec Holiša je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec 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
jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady
hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok
do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo
môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania
majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia
s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001
Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka
tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy,
výkazu ziskov a strát, poznámok.

Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou
závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako
celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich
môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia
účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Holiša leží v juhovýchodnej časti Lučeneckej kotliny na terase
Ipľa, pri sútoku s potokom Suchá.
Susedné mestá a obce : Lučenec, Fiľakovo, Nitra nad Ipľom, Boľkovce, Trebeľovce, Rapovce,
Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, Kurtáň
Celková rozloha obce : 1034 ha
Nadmorská výška : stred obce leží 191 m n. m
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 686
muži 342
ženy 344
Predproduktívny vek (0-14) spolu 171
Produktívny vek (15-54) ženy 178
Produktívny vek (15-59) muži 211
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 126

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : 23,59 %

1.4 Symboly obce
Erb obce : v modrom štíte z červenej, zlatom šikmo mrežovanej pažite vyrastajúci zlatý
bezostý klas sprevádzaným striebornými bordúrami odvrátených radlíc – vpravo lemešom,
vľavo čerieslom, v hornom rohu zlatý ľavošikmý dubový list.
Vlajka obce : vlajka obce Holiša pozostávajúci z ôsmych farbách pozdĺžnych farbách žltej,
modrej, červenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce : s motívom erbu
1.5 História obce
K etymologickému výkladu Galsa – Holiša. Slovo Golsa je už známe z roku 1913. GolsaGalsa-Goliša-Holiša je stredoslovanského pôvodu. Vzniklo postupnou zmenou hrdelného g na
h. Rod Galšovcov vlastnil Holišu už v roku 1275. Prvá listinná zmienka o Holiši je z donačnej
listiny kráľa Belo IV. z 10. januára 1246. Pri opise fiľakovského panstva, ktoré začína južne od
hradnej brány Fiľakova – Fylek sa uvádza : ...“pri pozemku Kováči v susedstve Kurtáňa, potom
pri pozemku synov Puruna pozdĺž rieky Suchá ku pozemku Galsa /Holiša/ cez rieku Ipeľ
smeruje k pozemku Hrabova, ktoré je Vechuslava...“
Obec Holiša leží v juhovýchodnej časti Lučenskej kotliny. Pri sútoku Ipľa s potokom
Suchá.Obec sa spomína v roku 1246.

1.6 Pamiatky
Rímskokatolický kostol – Kostol narodenia Panny Márie z roku 1768
Pomník
1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola – Alapiskola Holiša s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
Školský klub detí pri základnej škole v Holiši
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : základné vzdelávanie detí a žiakov obce.

1.8 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
spoločenský život v súčasnosti zabezpečuje kultúrny dom, bývalá budova prevádzkárne
a futbalové ihrisko.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : spoločný kultúrny a športový život obyvateľov obce.
1.9 Hospodárstvo
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:
Predajňa potravinárskeho tovaru
Pošta
Futbalové ihrisko
Rozvodná sieť plynu
Komunálny odpad
Zneškodňovaný komunálny odpad
Vlaková zastávka
Základná škola
Materská škola
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom, reštaurácie - pohostinstvá
Bufet Bala, Štefan Kováč, Holiša č. 174,
Potraviny Sujová, Jana Sujová, Holiša č. 143
Presso Křenek, Jolana Křeneková , Holiša č. 19
Pohostinstvo Sandra, Čapuchová Alžbeta, Lučenec
Presso Ádámová, Edita Ásámová, Holiša č.157
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Agro-Ipeľ Holiša, Ing. Milan Mrva, Lučenec
Farma Lipovec, Ladislav Straňovský, Lučenec
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : poľnohospodárstvo.

1.10 Organizačná štruktúra obce
Základné orgány obce :
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 7.
Poslanci obecného zastupiteľstva : Dušan Dohonyi, Mgr. Radomír Hrivňák, Ing.Hedviga
Fehérová, Karol Ferencz, Štefan Kováč, Ing. Pavol Mrva, Denisa Selecká.
Starosta obce: Vojtech Galdík
Zástupca starostu obce : Karol Ferencz
Hlavný kontrolór obce: Ing. Gabriela Fábiánová

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Zamestnanci obecného úradu :
Henrieta Botošová samostatná referentka – ekonómka
Iveta Makovinyiová samostatná referentka
Zsolt Nagy údržbár – kurič
Jiřina Galdíková upratovačka – doručovateľka
Miroslav Botoš koordinátor menších obecných služieb
Ing. Marek Molnár terénny sociálny pracovník
Nikoleta Botošová asistentka terénneho sociálneho pracovníka

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.10.2010 uznesením č.10/2010
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.06.2011
uznesením č. 11/2011
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2011
uznesením č. 25/2011
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

221 465

Rozpočet
po zmenách
422 370,44

Skutočnosť
k 31.12.2012
422 370,44

221 465
0
0
211 290

309 966,48
101 057,00
11 346,96
384 148,41

309 966,48
101 057,00
11 346,96
384 148,41

198 260
13 030
0

279 352,39
103 510,10
1285,92

279 352,39
103 510,10
1 285,92

2. Plnenie príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet po zmenách
422 370,44

Skutočnosť k 31.12.2011
422 370,44

% plnenia
100

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet po zmenách
154 971,41

Skutočnosť k 31.12.2011
154 971,41

% plnenia
100

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet po zmenách
23 9005,14

Skutočnosť k 31.12.2011
23 905,14

% plnenia
100

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet po zmenách
11 347,56

Skutočnosť k 31.12.2011
11 347,56

% plnenia
100

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poskytovateľ
ÚPSVaR LC
ÚPSVaR LC
Obvodný úrad Lučenec
Obvodný úrad Lučenec
Obvodný úrad Lučenec
Obvodný úrad Lučenec
Krajský školský úrad BB
ÚPSVaR Lučenec
Krajský školský úrad BB
Krajský školský úrad BB
ÚPSVaR Lučenec
Obvodný úrad Lučenec
Obvodný úrad Lučenec
Krajský školský úrad BB
Fond sociálneho rozvoja
ÚPSVaR Lučenec
GRANTY SPOLU :

Suma v €
313,74
36 717,03
37
226,38
54
64,53
2 045
1 460,80
941
66 608
7 899,90
1 790,40
659
1 710
8 187,10
2 375,40
131 089,28

Účel
Za výkon osobitného príjemcu
Osobitný príjemca
Cestná dopr.a pozemné komunikácie
Dotácie za hlásenie obyvateľov
Odmena CO skladníka
Životné prostredie
Na výchovu a vzdelávane v MŠ
Školské potreby pre deti v HN
ŠKD vzdelávacie poukazy
Prenesené kompetencie
Stravné pre deti v HN
Matričná činnosť
SOBD
Dotácia pre deti zo znev.prostredia
Terénna sociálna práca
Aktivačná činnosť

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet po zmenách
101 057

Skutočnosť k 31.12.2011
101 057

% plnenia
100

V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
Enviromentálny fond

Suma v €
83 607

Investičná akcia
Vodovod Holiša

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet po zmenách
11 346,96

Skutočnosť k 31.12.2011
11 346,96

% plnenia
100

3. Čerpanie výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet po zmenách
384 148,41

Skutočnosť k 31.12.2011
384 148,41

% plnenia
100

Skutočnosť k 31.12.2011
279 352,39

% plnenia
100

1) Bežné výdavky:
Rozpočet po zmenách
279 352,39

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť
Matričná činnosť
Bezpečnosť pri práci
Pozemné komunikácie
Odpadové hospodárstvo
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Kultúra
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženstvo
Vzdelávanie – predškolská výchova
Vzdelávanie – školský klub detí
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Nezamestnanosť
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
78 100,84
1 120,31
1 790,40
766,26
1 162,53
10 683,93
366
1 685
1 636,71
301,20
635,85
31 666,58
5 606,24
71 767,98
15 796,82
7 154,32
49 111,42
279 352,39

Skutočnosť
78 100,84
1 120,31
1 790,40
766,26
1 162,53
10 683,93
366
1 685
1 636,71
301,20
635,85
31 666,58
5 606,24
71 767,98
15 796,82
7 154,32
49 111,42
279 352,39

% plnenia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet po zmenách
103 510,10

Skutočnosť k 31.12.2011
103 510,10

% plnenia
100

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Zásobovanie vodou
Vzdelávanie - základné vzdelanie

rozpočet
12 434,95
87 787,35
3 287,80

skutočnosť
12 434,95
87 787,35
3 287,80

% plnenia
100
100
100

Spolu

103 510,10

103 510,10

100

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet po zmenách
1 285,92

Skutočnosť k 31.12.2011
1 285,92

% plnenia
100

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011
Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Skutočnosť
k 31.12.2011
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

422 370,44

422 370,44

309 966,48
101 057

309 966,48
101 057

Finančné príjmy
.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

11 346,96

11 346,96

384 148,41

384 148,41

279 352,39
103 510,10
1 285,92

279 352,39
103 510,10
1 285,92

Hospodárenie obce za rok 2011

38 222,03

Prebytok rozpočtu v sume 28 160,99 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a FSR v sume 11 594,49 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
- tvorbu mimorozpočtového fondu
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky poskytnuté z KŠÚ BB na bežné výdavky školstva v sume 4 609
€,
- nevyčerpané prostriedky z EÚ a ŠR na Terénnu sociálnu prácu v obci Holiša v sume
6985,49€
- ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8
odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností prebytok hospodárenia za rok 2011 je vo výške 16 566,50 €.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume 16 566,50 €, zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
50% na tvorbu rezervného fondu a 50% na tvorbu mimorozpočtového fondu, nasledovne :
-

tvorbu rezervného fondu
8 283,25€,
tvorbu mimorozpočtového fondu
8 283,25€.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.

4. Bilancia aktív a pasív v celých €
4.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2010
684 474

Skutočnosť
k 31.12.2011
895 865

655 896

859 530

520

117

Dlhodobý hmotný majetok

552 152

756 189

Dlhodobý finančný majetok

103 224

103 224

Obežný majetok spolu

25 660

34 463

478

333

0

0

582

122

Krátkodobé pohľadávky

8 885

2 789

Finančné účty

15 715

31 060

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

159

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2 918

1 872

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

4.2 P A S Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2010
684 474

Skutočnosť
k 31.12.2011
895 865

265 873

405 264

Výsledok hospodárenia

265 873

405 264

Záväzky

37 723

29 974

5 091

8 934

Dlhodobé záväzky

1 166

945

Krátkodobé záväzky

26 319

16 236

Bankové úvery a výpomoci

5 147

3 859

380 878

460 627

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- významných prírastkov majetku
- predaja dlhodobého majetku
- ...

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Pohľadávky do lehoty splatnosti

8 885

2 789

Pohľadávky po lehote splatnosti

582

122

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Záväzky do lehoty splatnosti

26 319

16 236

Záväzky po lehote splatnosti

1 166

945

5.2 Záväzky
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

-

pokles pohľadávok
pokles záväzkov

6. Hospodársky výsledok v celých eurách
a) Za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

501 – Spotrebované nákupy

21 613

26040

502 – Spotreba energie

10 871

12409

511 – Opravy a udržiavanie

1 951

14080

512 – Cestovné výdavky

5

1804

513 – Náklady na reprezentáciu

87

316

518 – Ostatné služby

18 757

19163

521 – Mzdové náklady

125 310

120444

524 – Zákonné sociálne poist.

36 759

39863

527 – Zákonné soc. náklady

2 495

3642

153

158

541 – Zostatková cena
predaného DNM
548 – Ostatné náklady

1 500

13999

2 527

45230

551 – Odpisy DNM a DHM

36 454

27641

552 – Tvorba zákonných rezerv

0

8391

553 – Tvorba ostatných rezerv

5 091

543

562 – Úroky

51

145

568 – Ostatné finančné náklady

658

638

SPOLU NÁKLADY

264 284,00

334 506,00

602 – Tržby za služby

6721

10078

121 651

148078

633 – Výnosy z poplatkov

5 675

6871

641 – Tržby z predaja NM a
DHM

1 500

17450

Názov
Náklady

532 – Daň z NH

632 – Daňové výnosy samosp.

642 – Tržby z predaja materiálu

202

140

648 – Ostatné výnosy

2 253

6726

652 – Zúčtovanie zákonných
rezerv
659 – Zúčtovanie opravných
položiek z fin. činnosti
662 - Úroky

6 821

5091

0

159

6

11

693 – Výnosy samosprávy
z bežných transferov zo ŠR a od
iných subjektov
694 – Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov zo ŠR
a od iných subjektov
697 – Výnosy samosprávy
z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo VS
SPOLU VÝNOSY

73 253

130695

16 636

2068

0

1600

234 723

328 967

Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

-

5 539

-

5 539

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ENV Fond

Účelové určenie grantov a transferov
Pokračovanie vo výstavbe Vodovodu - Holiša

7.2 Významné investičné akcie v roku 2011
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011:
a) obec
- Pokračovanie vo výstavbe Vodovodu.
7.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Pokračovanie vo výstavbe Vodovodu.

Suma prijatých
prostriedkov v €
83 607

7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Holiša aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak
ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať
jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Banskej Bystrici
elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobie nenastali
žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Vypracoval:(a) ekonómka obce
Henrieta Botošová

Predkladá: starosta obce
Vojtech Galdík

V Holiši, dňa 07.05.2012
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

