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Záverečný účet Obce Buzitka za rok 2011.
1. Rozpočet obce na rok 2011
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 16.3.2011 uznesením č. 9
- Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 30.11.2011 uznesením č. 13
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet 2011

Príjmy

Príjmy

Výdavky

Výdavky

schválený rozpočet

po zmene rozpočtu

schválený rozpočet

po zmene rozpočtu

188 389

220 974

188 389

197 353

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

22 380

37 780

4 000

4 617

Finančné operácie

Spolu

188 389

247 354

188 389

239 750

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
220 974

Skutočnosť k 31.12.2011
210 575

% plnenia
95,29

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
172 244

Skutočnosť k 31.12.2011
161 925

% plnenia
94

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 114 814 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 114 814 €, čo predstavuje plnenie na
100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 52 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 51 172 €, čo je 99,94 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26 678 €, dane zo stavieb boli v sume 23 896 €
a dane z bytov boli v sume 598 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 524,56 €, za
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nedoplatky z minulých rokov 5 865,93 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 12 833,71 €.
c) Daň za psa 124,45 €
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 872,72 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
11 317

Skutočnosť k 31.12.2011
11 237

% plnenia
99,29

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1272 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 1266 €, čo je 99,52 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 848 € a príjem z prenajatých budov
v sume 384 €, z prenajatých strojov prístrojov, zariadení v sume 34 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9 248 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 9174 €, čo je 99,20 %
plnenie.
Ide o príjmy zo správnych poplatkov za overenie listín a príjmy z matričnej činnosti v sume
5 191 € , príjmy za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 1 500 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2011
788

Skutočnosť k 31.12.2011
788

% plnenia
100

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

Poskytovateľ
Obvodný úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
ÚPSVaR
Krajský úrad pre ŽP
Kraj. úrad pre cest. dopravu
Obvodný úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský školský úrad
Obvodný úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Spolu

Suma v €
2 784,15
24 024,00
697,00
945,24
59,31
28,00
172,26
1 211,40
99,60
411,00
514,00
3 434,78
2 765,23
66,40
37 212,37

Účel
matrika
základná škola
vzdelávacie poukazy
aktivačná činnosť
starostlivosť o životné prostredie
pozemné komunikácie
REGOB
strava – hmotná núdza
učebné pomôcky –hmotná núdza
materská škola
sčítanie obyvateľov, domov a bytov
prídavky na deti
vytvorenie pracovného miesta
učebné pomôcky

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
22 380

Skutočnosť k 31.12.2011
22 380

% plnenia
100

a) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 22 380 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 22 380 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
PV Lučenec-dar
PV Lučenec-dar
Spolu

Suma v €
Investičná akcia
11 190,00 detské ihrisko
11 190,00 rekonštrukcia miest. rozhlasu
22 380,00

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
4 000

Skutočnosť k 31.12.2011
4 000

% plnenia
100

V roku 2011 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4 000 € v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z.

Plnenie príjmov roku 2011- grafické znázornenie

9%

2%
daňové príjmy

16%

nedaňové príjmy
transfery
kapitálové príjmy

5%
68%

finančné operácie

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
239 750

Skutočnosť k 31.12.2011
234 660

% plnenia
97,87
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1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
197 353

Skutočnosť k 31.12.2011
193 686

% plnenia
98,14

v tom :
Podľa programu
Plánovanie, manažment
Služby občanom
Ochrana a bezpečnosť
Kultúra a šport
Nakladanie s odpadmi – ochrana ŽP
Vzdelávanie
Sociálna starostlivosť
Spolu

rozpočet
87 318
11 911
9 359
3 050
10 864
70 140
4 711
197 353

skutočnosť
84 652
13 112
6 659
4 082
10 864
69 606
4 711
193 686

% plnenia
99,30
107,26
71,15
133,83
100,00
99,24
100,00

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 83 018 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 83 044 €, čo je
100,03 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, základnej
školy, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu a aktivačných pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29 236 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 29 101 €, čo je 99,54
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 77 790 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume
73 540 €, čo je
94,53 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6 791 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 6 753 €, čo
predstavuje 99,44 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 266 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 1 248 €, čo
predstavuje 98,57 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
37 780
v tom :
Podľa programu
Plánovanie, manažment
Služby občanom
Ochrana a bezpečnosť

Skutočnosť k 31.12.2011
36 357

rozpočet
2 452
17 930
2 200

% plnenia
96,23

skutočnosť
1 029
17 930
2 200

% plnenia
41,94
100,00
100,00
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Kultúra a šport
Vzdelávanie
Spolu

13 488
1 710
37 780

13 489
1 709
36 357

100,00
99,94

a) Plánovanie, manažment
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup výpočtovej techniky v sume 1 029 €,
b) Služby občanom
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu v sume 13 886 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 4 044 €,
c) Ochrana a bezpečnosť
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup hasičského motorového vozidla v sume 2 200 €,
d) Kultúra a šport
Ide o nasledovné investičné akcie :
- detské ihrisko v sume 11 190 €
- multifunkčné ihrisko v sume 2 299 €
e) Vzdelávanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- kachle do materskej škôlky v sume 1709 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
4 617

Skutočnosť k 31.12.2011
4 617

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 4 617 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2011 v sume 4 617 €, čo predstavuje 100 %.
Plnenie výdavkov roku 2011- grafické znázornenie

Plánovanie, manažment

2%
30%

37%

Služby občanov
Ochrana a bezpečnosť
Kultúra a šport
Nakladanie s odpadmi

5%

7%

4%

15%

Vzdelávanie
Sociálna starostlivosť
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2011
Skutočnosť
k 31.12.2011
v €

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Výsledok hospodárenia
bežného a kapitálového rozpočtu

210 572,51
193 694,85
16 877,66
22 380,00
36 356,15
-13 976,15
2 901,51

Prebytok rozpočtu 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, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu v sume 2 901,51

€

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2011 vo výške 2 901,51 €
Výsledok hospodárenia na akruálnom princípe účtovania, t.j. rozdiel výnosov a nákladov
je podľa súvahy a výkazu ziskov a strát za rok 2011 z i s k v sume 11 028,38 €.
Náklady podľa účtovnej triedy 5 boli v sume
261 049,49
Výnosy podľa účtovnej triedy 6 boli v sume
272 077,87

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond

Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2011

1 984,56

Prírastky - povinný prídel -

%

560,75

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

162,80

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky- poplatky banky
KZ k 31.12.2011

30,36
2 352,15

8

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €
A K T Í V A - netto
Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Majetok spolu

1 364 212

1 339 855

Neobežný majetok spolu

1 295 205

1 282 698

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 181 921

1 194 428

Dlhodobý finančný majetok

100 777

100 777

69 007

57 049

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

19 428

19 389

0

435

Krátkodobé pohľadávky

17 668

17 970

Finančné účty

31 911

19 255

0

108

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

1 364 212

1 339 855

Vlastné imanie

1 084 733

782 661

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

1 084 733

782 661

55 935

43 030

0

2 567

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

4 164

4 690

Krátkodobé záväzky

23 166

11 785

Bankové úvery a výpomoci

28 605

23 988

223 544

514 164

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
23 988
- voči dodávateľom
619
- voči štátnemu rozpočtu
0
- voči zamestnancom
5 009
P.
č.
1.
4.

Výška prijatého
úveru
35 330
7 411

Výška
úroku
421
535

€
€
€
€

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2011
18 838
5 150

Splatnosť
r. 2020
r. 2013

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Buzitka nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie

9. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Buzitka neposkytla v roku 2011 žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Buzitka nevykonávala v roku 2011 podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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a. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2011 poskytla dotácie na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

Rímsko-katolická cirkev - bežné výdavky

2 000 €

2 000 €

Futbalový klub Buzitka - bežné výdavky

2 000 €

1 985,90 €

-4-

14,10 vrátené

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v roku 2011.
b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Obvodný úrad

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky

Matrika

-32 784,15

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-42 784,15

Základná škola

24 024,00

24 024,00

0

-2-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-50

Krajský
školský úrad
Krajský
školský úrad

Vzdelávacie poukazy

697,00

697,00

0

ÚPSVa R

Aktivačná činnosť

945,24

945,24

0

Učebné pomôcky

66,40

66,40

0

Starostlivosť o životné prostredie

59,31

59,31

0

pre CD

Pozemné komunikácie

28,00

28,00

0

Obvodný úrad

REGOB

172,26

172,26

0

ÚPSVa R

Hmotná núdza na stravu

1 211,40

1 211,40

0

ÚPSVa R

Učebné pomôcky – hmotná núdza

99,60

99,60

0

Krajský
školský úrad
Krajský úrad
ŽP
Krajský úrad

Krajský
školský úrad

Materská škola

411,00

411,00

0

Obvodný úrad

Sčítanie ODB

514,00

514,00

0

ÚPSVa R

Prídavky na deti

3 434,78

3 434,78

0

ÚPSVa R

Vytvorenie pracovného miesta

2 765,23

2 765,23

0

K 31.12.2011 boli použité všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v roku 2011.
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c. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Skoro všetko dianie v obci sa odvíja od množstva financií a tých je žiaľ už niekoľko rokov
v samospráve žalostne málo. I napriek tejto situácii sa v nám podarilo nie len prežiť bez toho,
aby sme obec zadlžovali, ale podarilo sa nám pre nás všetkých aj niečo urobiť.
V snahe získať finančné prostriedky z fondov EU a ŠR obec vypracovala a podala niekoľko
žiadostí o granty a dotácie na rok 2011.
Boli podané žiadosti :
žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR v pôsobnosti MV SR na nákup hasičskej techniky.
Žiadali sme 70 700,00 € - neuspeli sme nakoľko boli podporené projekty kde OHZ má
dlhoročnú činnosť
žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov MF SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
obec žiadala 11 340,00 €
žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov MF SR na rekonštrukciu elektroinštalácie
a elektrického vykurovania v materskej škole, žiadali sme 9 000,00 €
žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na vybudovanie oddychovej zóny
v miestnom parku, žiadali sme 6 300,00 €
žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na vybudovanie detského ihriska v obci
Buzitka, žiadali sme 9 000,00 €
- žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu v obci Buzitka a rozšírenie siete do ostatných častí obce, žiadali sme 13
300,00 €
Žiaľ musím skonštatovať, že naša obec nebola úspešná ani v jednom prípade.
- obec žiadala MŠ SR, prostredníctvom KŠÚ Banská Bystrica o poskytnutie finančných
prostriedkov na havarijný stav ZŠ. Predpokladané náklady na odstránenie tejto situácie
boli vyčíslené a žiadané vo výške 151 128,30 €.
Na túto žiadosť obec nedostala zatiaľ žiadnu odpoveď.
Obec sa však týmto neúspechom odradiť nedala a začali sme oslovovať podnikateľské
subjekty podnikajúce v obci s FVE, ktoré sme oslovili a žiadali o finančný dar vždy na
konkrétnu akciu. Na našu žiadosť zareagovala kladne len firma PV Lučenec, ktorá má
postavenú FVE priamo v obci Buzitka. Firma nám poskytla finančný dar na vybudovanie
detského ihriska 11 190,00 € a na rekonštrukciu miestneho rozhlasu 11 190,00 €. Ostatné
firmy na naše žiadosti nereagovali vôbec.
Obec celý rok 2011 fungovala len z vlastných finančných prostriedkov a týchto darov.
I napriek tomu sa nám podarilo v roku 2011 zabezpečovať všetky základné potreby pre
občanov. V priebehu celého roka sa obec starala o čistotu a poriadok v obci, o zeleň a cintorín
a ostatné verejné priestranstvá. Našou vizitkou je náš park, ktorý sa vyčistil, upravila sa
zeleň, opravili a natreli lavičky, osadili nové odpadkové koše. Vytvorilo sa pekné a čisté
prostredie na príjemné posedenie, tak pre seniorov ako aj pre naše deti, ktoré majú v tomto
prostredí detské ihrisko s pieskoviskom.
Svojpomocne sa vyrobili obecné tabule, ktoré boli osadené na Dóre, Ipeľke, Novom Sade,
Buzitka, pri cintoríne a pri kostole. Je pripravená aj pre časť Krásna, ktorú osadíme na jar. Pri
vchode na obecný úrad sa umiestnila schránka na podávanie, podnetov, sťažností a námetov.
Zatiaľ na tento účel využitá nebola. Sfunkčnila sa aj webová stránka obce, ktorá je pravidelne
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aktualizovaná a aj prostredníctvom nej je možné podávať pripomienky alebo aj sťažnosti
a námety.
V priebehu roka sa robili opravy menšie, ale aj rozsiahlejšie na verejnom osvetlení. Postupne
sa menia lampy na verejnom osvetlení za úspornejšie.
V budove MŠ, kde sa musela vymeniť vodárnička a čerpadlo s ponorkou. Urobila sa revízia
elektrického vedenia a odstránili sa závady. Na jeseň sa vymenili dvoje akumulačné kachle,
ktoré už doslúžili za nové a postupne sa budú vymieňať aj ostatné. Je vypracovaný projekt na
rekonštrukciu uzemnenia a bleskozvodu. Realizácia tejto rekonštrukcie nás bude stáť podľa
rozpočtových nákladoch v projekte 3 325,00 €. Upravilo sa celé okolie MŠ, pieskoviska a
opravili sa vonkajšie hracie prvky, plot a natreli novým náterom. Na MŠ sa opravila aj
zatekajúca strecha.
V budove ZŠ sa vykonala revízia elektrického vedenia a plynového kotla. Postupne sa
odstraňovali závady. V auguste nás prekvapila mokrá stena v triede ŠKD, ktorá bola mokrá až
po elektrické vedenie. Zo steny sa musela odstrániť omietka, tak zo strany v triede ako aj zo
strany, ktorú užíva pani Macková. Bolo potrebné opraviť vodovodné a odtokové vedenie,
ktoré bolo v dezolátnom stave. Po vysušení steny sa urobili potrebné murárske práce a ŠKD
mohol v polovici septembra fungovať v tejto triede. Na jeseň sa aj v studni pri ZŠ vymenilo
čerpadlo. Počas letných prázdnin sa upravil školský dvor, opravil sa chodník pred vchodom
do budovy školy a bolo zhotovené zábradlie. Opravil sa a na novo natrel plot okolo areálu
školy.
Počas minulého roka sa venovala značná pozornosť aj oprave vodovodného vedenia na Dóre.
Opravili a vymenili sa presakujúce ventily, ale problémy s nedostatkom resp. pravidelným
prítokom vody pretrvávajú i naďalej.
Počas celého roka sa venovala značná pozornosť kanalizácii a prečerpávačke, ktorú sa nám
podarilo po veľkých problémoch sfunkčniť. Všetci vieme aké problémy sú s kanalizáciou a
ČOV, musí sa pravidelne ručne alebo pomocou hasičov prečisťovať. V priebehu roka sa tieto
úkony robili niekoľkokrát. S pomocou Obvodného úradu Lučenec sústreďujeme
dokumentáciu tak k akcií ČOV - kanalizácia ako aj k tranzitu vodovodu, aby sme mohli
pristúpiť aspoň k čiastkovým kolaudáciám. Je to proces zdĺhavý a komplikovaný, pretože
v minulosti neboli rôzne úkony dotiahnuté do konca.
V roku 2011 sa dal vypracovať geometrický plán na celý pozemok pod a pri ČOV a cintorína.
Tento stav sa dal zapísať aj do katastra nehnuteľností. Priestor okolo ČOV sa vyčistil, ale
ďalšie pokračovanie úpravy tohto priestoru je možné len s mechanizmami, nakoľko je tam
navozené veľké množstvo stavebného a iného materiálu. Počas roka sme v obci a v časti
Nový Sad zabezpečili odvoz stavebného a ostatného veľkoobjemového odpadu a odstránili sa
niektoré skládky odpadov .
V prvom roku nášho volebného obdobia sme založili aj Obecný hasičský zbor, ktorý obec zo
zákona mala mať už dávno. S potešením konštatujem, že táto naša organizácia funguje dobre.
Obec kúpila z rozpočtových prostriedkov obce značne opotrebované hasičské auto, ktoré si
s finančnou podporou obce opravili, spojazdnili, nastriekali členovia zboru, bez akéhokoľvek
nároku na odmenu. Zabezpečila sa základná hasičská výbava a výbava auta. Už je len otázkou
času a spojazdnená bude aj PS 12, ktorá bola v stave dať ju na šrotovisko, ale už teraz je na
nepoznanie a v tomto roku bude spojazdnená.
Obec založením OHZ získala veľa, členovia sú nápomocní pri všetkých akciách ktoré
usporadúva obec a zapájajú sa do všetkých aktivít, brigád, pomoci.
Po spoločnom sedení sme sa v jeseni pustili do svojpomocného budovania viacúčelového
ihriska. Na ihrisku sa odpracovalo 549 hodín občanmi obce. V prácach na ihrisku sa bude
pokračovať aj v roku 2012 svojpomocnou činnosťou.
Pre mládež sa kúpil pinpongový stôl a dala sa im k dispozícii sála kultúrneho domu.
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V roku 2011 získala obec darom od Ministerstva hospodárstva SR osobné motorové vozidlo
Volksvagen Golf.
Obec dala v roku 2011 vypracovať projekt na celkovú rekonštrukciu budovy kultúrneho
domu. O finančné prostriedky sa chceme uchádzať v roku 2012 z fondov EU – ROP.

Vypracovala: Ing. Jana Harandzová

Predkladá: Helena Ševčíková

V Buzitke dňa 4.5.2012
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Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Buzitke konaného dňa ......2012

K bodu: Návrh na použitie prebytku hospodárenia z roku 2011

Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie
2. Návrh na použitie prebytku
hospodárenia z roku 2011

Predkladá: Helena Ševčíková
starosta obce

Vypracovala: Ing. Jana Harandzová

Helena Ševčíková

V Buzitke, dňa

15

Návrh na uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Buzitke dňa ...

K bodu: Návrh na použitie prebytku hospodárenia z roku 2011

Obecné zastupiteľstvo
v Buzitke

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 2 901,51 €, 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, na :
-

tvorba rezervného fondu v sume 2 901,51 €

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