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Záverečný účet obce Janíky za rok 2007
V súlade s § 11 ods. b/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu záverečný účet, ktorý bol vypracovaný v súlade s
§ 16 zákona 583/2004 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Záverečný účet obsahuje:
1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
2. bilanciu aktív a pasív
3. prehľad o stave a vývoji dlhu
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
5. prehľad o poskytnutých zárukách
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

1) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou
Rozpočet obce na rok 2007 bol zostavený v súlade s rozpočtovou klasifikáciou ustanovenou
MR SR 010175/2004-42 zo dňa 8.9.2004.
Rozpočet bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Janíkoch dňa 6.3.2007 č. Uzn: A2-3pl/
OZ. Rozpočet bol upravený uznesením OZ dňa: 13.6.2007
Rozpočet bol členený na:

bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie

Podkladom na vykázanie plnenia rozpočtu príjmov a výdajov v členení podľa rozpočtovnej
klasifikácie je výkaz Fin Sam 2-04.
Plnenie príjmov za obdobie: 01.01.2007 – 31.12.2007
Rozpočet schválený:
Upravený:
Plnenie:
Plnenie v %:

5 039 000,00
7 859 000,00
8 055 553,90
102,50

Plnenie výdavkov za obdobie 01.01.2007 – 31.12.2007
Rozpočet schválený:
Upravený:
Plnenie:
Plnenie v %:
Za rok 2007 dosiahla obec rozpočtový prebytok v sume

5 039 000,00
7 859 000,00
7 524 147,61
95,74
531 406 ,29

2) Bilancia aktív a pasív
Účtovné zobrazenie majetku obce je zobrazené v súvahe obce. Podkladom pre vykázanie
aktív a pasív je výkaz – Súvaha Uč. ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2007. Stav majetku obce a zdrojov
jeho krytia je uvedený v súvahe – príloha č. 2
Stav majetku (v tis.)
Aktíva:
20 226
Pasíva:
20 226

3) Prehľa o stave a vývoji dlhu
Ku dňu 31.12.2007 obec nemá žiadne dlhy v peňažných ústavoch.

4) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
V obci nie sú príspevkové organizácie

5) Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec záruky neposkytla

6) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti (ŠJ) je zobrazené vo výkaze – výkaz
zisku a strát Uč ROPO SFOV 2-41, príloha č. 3
Stav k 31.12.2007
náklady: 106 tis.
výnosy: 106 tis.
Výsledok hosp. ŠJ: 0
Záverečný účet obce je zverejnený 15 dní pred jeho schválením na vývesnej tabuli obce, aby
sa k nemu mohli občania vyjadriť. Na základe predloženého záverečného účtu obce po jeho
prerokovaní obecným zastupiteľstvom žiadam obecné zastupiteľstvo, aby v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách vyslovilo:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

V Janíkoch 1.4.2008

