
            Návrh  Záverečného účtu Obce Ţirany za rok 2010 

 

1. Rozpočet obce na rok 2010. 
 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec 

na rok 2010 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 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2009 uznesením č. 9/2009 

 

                           Upravený rozpočet  obce k 31.12.2010 

 

Rozpočet obce v celých € : 

   

Príjmy celkom                            695.650 

Výdavky celkom                        632.542 

 

z toho : 

 

Beţné  príjmy                              519.350 

Beţné  výdavky                           454.935 

 

 

Kapitálové príjmy                        73.800 

Kapitálové výdavky                   159.220 

 

 

Príjmové finančné operácie          102.500 

Výdavkové finančné operácie      18.387 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v € 

 
Rozpočet na rok 2010                   Skutočnosť k 31.12.2010               % plnenia 

      695.650                                                662.821,66                                     95,28 

 

1/ Beţné príjmy – daňové príjmy : 

 

Rozpočet na rok 2010                  Skutočnosť k 31.12.2010                  % plnenia 

      334.500                                                 295.888,29                                  88,46 

 

a)  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

 Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 219.000  z výnosu dane z príjmov boli k 

31.12.2010  poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 183.831 €  čo predstavuje plnenie na 

83,94 %. 



b) Daň z nehnuteľností 

z rozpočtovaných 91.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 90.386,61  €, čo je 

99,33% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 56.456,59, dane zo stavieb boli vo 

výške 33.695,60 € a dane z bytov vo výške 233,82 €. ( od Calmitu 44.222,86 €, VPP 

Kolíňany 9.802,92 €, SIRA 12.323,91 €).  

K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške  4.307,66 €. 

  (TKO 1.725,- €, pozemky-stavby 57,95 €, kanalizácia 380,- €, voda 2.144,71 €) 

 

 v €                           rozpočet r.2010       skutočnosť k  31.12.2010        % plnenia 

 

c) Daň za psa                   0                                       8,40                               

d) Daň za uţívanie verejného priestranstva 

                                    1.500                                    1.230,38                           82,03 

e) Daň nevýherné hracie prístroje 

                                    7.000                                     4.480,50                          64,01 

f)  Daň za komun. odpad  

                                  16.000                                    15.952                              99,70   

g) Za uţív.verej.pr.   1.500                                       1.230,38                        82,03 

 

2/   Beţné príjmy  - nedaňové príjmy : v € 

 

Rozpočet na rok 2010                      Skutočnosť k 31.12.2010                   % plnenia 

          184.850                                                      190.603,14                             103,11       ! 

  

a)  Príjmy  z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2.900 € bol skutočný príjem k 31.12.2010  vo výške 2.879,23 €, čo je  

99,28 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu nebytových priestorov, kultúrnej miestnosti, troch 

bytov . 

b) Predaj sluţieb, administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 68.820 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 69.746,78 €,  čo je 

101,35 % plnenie. 

Prevaţnú časť týchto  príjmov tvoria príjmy za odber vody 17.345,03 €, kanalizáciu 

6.795,98€, za stravu 8.495,12 €, správne poplatky /overovanie, stavebné povolenia, rybárske 

lístky, uloţenie staveb. odpadu od fi. SITA, uţívanie ul. Školská od fi Calmit, cintor.poplatky, 

pokuty, odpad. nádoby, inventár/  tj. 34.199,36 €  

 

3/ Beţné príjmy – ostatné príjmy : v € 

        

Rozpočet na rok 2010             Skutočnosť k 31.12.2010                % plnenia 

             11.780                                             11.741,72                            99,68 

 

Z rozpočtovaných 11.780 €  bol skutočný príjem k 31.12.2010 bol 11.741,72 € . Ide o príjem 

z postného plnenia v sume 7.670,01 €, výťaţkov lotérií a hier 174,40 € a vrátená záloha na 

daň z príjmov 3.897,31 €.   

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ Suma v celých € Účel 

  1. Krajský školský úrad         81.703 Školstvo 



  2. Krajský školský úrad           1.199   vzdelávacie poukazy 

  3. Krajský škol. úrad           1.725  pre MŠ-predškolákov 

  4. ÚPSVaR              209,15  aktivačná činnosť 

  5. Obvodný úrad Nitra                43,20 odmena skladníka CO 

  6. VUC               300 Stolný tenis 

   7. MV SR               452,10           register obyvateľov 

   8. Krajský úrad ţivot. prostredia              156,58 Prenes.výkon štátnej správy 

   9. Banský úrad              525,26 Dobýv.priestor 

  10. Recyklač.fond              345 separov. zber 

  11. Obvodný úrad           2.006 Na voľby, referendum 

 

  12.  Fi            3.909,22  Jabl.šťava 

  13. Ministerstvo financií           13.775 Z titulu výpadku daní 

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli  pouţité v súlade s ich účelom.    

 

4/  Kapitálové príjmy : v € 

 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010           % plnenia 

                  800                      830                 103,75 

             39.800                39.832,70              100,10 

             33.200                33.178                 99,93 

 

a)    z predaja autostriekačky 50,- €, pozemkov 780,- €  (Kállayová E.) 

b)   Príjem zo ŠR – transfer  – Rekonštrukcia ZŠ: 

       Z  rozpočtovaných 39.800 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 39.832,70 €,  

       Príjem zo ŠR – transfer – multifunkčné ihrisko: 

       Z rozpočtovaných 33.200 € bol skutočný príjem 33.178 € 

 

 3. Rozbor   plnenia    výdavkov  za  rok 2010 v  €.  
 

  2.   Výdavková  časť rozpočtu 

      2.1. Bežný rozpočet 

Vo výdavkovej časti za rok 2010  výdavky  boli 

01.1.1.6 -  Obec 

632001 – energie – schválený rozpočet 26.000,- €, upravený 11.000,- €, 

                skutočnosť10.746.03€    (koncoročné zúčtovanie ešte nebolo) 

632003 – Poštov.a telekom. sluţby – schválený rozpočet bol 1.500,- €, upravený 4.400,- €, 

                skutočnosť 4.345,53  

632004 -  Komunikač. infraštruktúra – internet skutočnosť 170,88 € 

633001 -  Interierové vybavenie – schválený rozpočet 1.500,- €, upravený 5.200,- €,  



                  Skutočnosť  5.215,96 € - ( stoly do KD 2.825,06 €, nábytok Ocu 2.229,44 €,  

                  koberce, stolička) 

633006 -  Všeobecný materiál – schválený rozpočet 12.000,- €, upravený 1.400,- €, 

                 skutočnosť 1.383,09 € (kanc.potreby, čistiace potreby, ) 

633009 -  Knihy,časopisy,noviny – schválený rozpočet 250,- €, upravený 710, €, skutočnosť  

     624,94 € (Fin.spravodajca, Obec.noviny, Uj Szó, Sme, …) 

633016 -  reprezentačné – schválený rozpočet 600,- €, upravený 300,- €, skutočnosť 284,62 €, 

     (knihy Zoboralji színek 100,- €, kvety, sponzor.dar pre ZŠ, občerst. OZ) 

634003 -  Poistenie – leasing.poistenie 1.078,32 €. 

635004 -  Údrţba strojov a prístrojov – shválený rozpočet 3.500,- €, upravený 100,- €,  

                skutočnosť 100,- € - oprava mobilu 60,- € , oprava chladničky 40,- €. 

635006 -  Údrţba budov – schválený rozpočet bol 10.000,- € upravený 10.000,- €, skutočnosť  

    10.226,39 € (izolácia strechy ocu 8.072,86, rekonštr.kúrenia Ocu 928,-€,maľovanie)  

636007 -  nájomné softvéru –schválený aj upravný rozpočet 430,- €, skutočnosť 420,69 €    

                (Remek)  

637001 -  školenia, semináre – schválený rozpočet bol 700,- €, upravený 800,- € skutočnosť   

     788,26 € 

637003 -  propagácia-inzercia – schválený aj upravený rozpčet bol 2.000,-€ skutočnosť 

                2 .159,11 €  Ţir.spravodajca 1.841,40 €, inzercia pozemku 220,- €, Lumen 100,- €   

                (popl.za web  stránku ) 

637004 -  všeobecné sluţby – schválený rozpčet bol 3.000,- €, upravený 1.100,- € skutoč. 

                1.015,56 € (konces.popl. opr. PC, komin.práce, JUDr. Šimon, Vema) 

637005 -  Špeciál. sluţby – znalec.posudok 100,- € (ročný nájom pozemku- Fábelová) 

637011 -  Štúdie, expertízy, posudky – upravený rozpočet aj skutočnosť 200,- €, ( znalecký 

                posud. na obecný staveb.posudok) 

637014 -  Stravovanie – schválený rozpčet bol 1.600,- €, upravený 3.300,- € skutočnosť  

                3 .240,- € ( 45 % vrátené v príjmoch) 



637015 -  Poistenie majetku – skutočnosť 344,59 € 

637026 -  Odmeny a príspevky -  odmeny poslancov  - schválený aj upravený rozpočet bol 

     2.000,- €,  skutočnosť 1.835 €  

637027 -  Odmeny za mimoprac.pomer - schválený rozpočet bol 4.000,- €, upravený 1.800,- € 

     skutočnosť 1.829,34 € (odmeny za voľby, audit, údrţba počít.siete.) 

637030 -  preddav. na daň z príjmov–upravený rozpočet bol 3.400,- € skutočnosť 3.347,28 €. 

637031 -  Pokuty a penále – 100,- € od OÚŢP – za kanaliziáciu. 

637035 -  Dane  -  upravený rozpočet bol 300,- € skutočnosť 285,85 € ( daň –farský úrad  

     Podhorany 2x85,- za dva roky), daň z úrokov. 

01.1.2. – Finančná oblasť 

630000 – poplatky banke – daň z úrokov – upravený rozpočet 910,- € skutočnosť 895,45 

01.6.0. -  Všeobecné verejné sluţby 

6300000- výdavky na voľby – upravený rozpočet 1.370,- €, skutočnosť 1.382,92 €,  

03.6.0. – Verejný poriadok 

630000 – všeobecné sluţby – upravený rozpočet 250,- €, skutočnosť 250,- €  - odchyt psov. 

04.1.2. – Všeobec.pracovná oblasť 

610000 – Mzdy – upravený rozpočet 170,- €, skutočnosť 168,36 € ,  zamestnanec na údrţbu 

                zelene v obci. 

620000 – Odvody – skutočnosť 58,43 €. 

630000 – materiál a sluţby – upravený rozpočet 150,- € skutočnosť 217,18 € - nákup  

                pracov.náradia 

04.5.1. – Cestná doprava 

630000 – materiál a sluţby – schválený rozpočet bol 5.500,- €, upravený 18.130,- €,  

                skutočnosť 12.534,51 € - prezúv. pneumatik 17,80 €, orientačné tabule 1.410,- €, 

                soľ, mater. na autobus. zastávku, prekládka retardéra 453,14 €, práce na   

                autobus.zastávke 107,52 €, kúpna zmluva (Peugeot 307)  78,99 €, dohody na 

                odpratávanie ciest 1.276,- €, Veolia 2.811,60 €.  



05.1.0. –  Nakladanie  s odpadmi 

630000 – materiál a sluţby – schválený rozpočet 22.000,- €, upravený 22.500,- €, nákup kuka  

    nádob  790,16 €, odvoz a uloţenie odpadu 22.679,55 €. 

05.2.0. –  Nakladanie s odpadovými vodami 

630000 –  schválený rozpočet bol 10.500,- €, upravený 27.660,- € - spotreba el.energie – 

                 1.476,84 €,(doúčtov. v 3/2011 + 1.522,59 €), čerpadlo pri ZŠ 137,- €, preplatenie 

      nákladov (Jenis) 16,20 €, ČOV Kolíňany 15.000,- (z toho 13.755,- € sme zúčtovali 

      z príspevku MF), vypracovanie ţiadosti na Environm.fond 130,90 €.   

06.2.0. –  Rozvoj obcí 

630000 –  materiál a sluţby -  územ.tabuľa obce  132,- €, materiál na kosačky, pílu  221,59 €, 

     phm do kosačky 624,94 €, výmena okien na KD 872,38 €, staveb.práce pri kanaliz., 

     vývoz odpadu 1.717,96 €, práce na dohodu 761,- €. 

06.3.0. –  Zásobovanie vodou 

630000 –  materiál a sluţby -  elektr.energ.–zálohy 20.724,65 €, (vyúčtovanie v r. 2011-  

                 vrátené  2.365,81 €), Vodohospod. stavby – poplatok za uţívanie podzemných vôd  

                458,40 €, vodomery 734,13 €, chlór 57,88, opravy vodovodu 3.206,93 €, rozbor   

                vody 381,11 €,  prevádzkový poriadok 1.975,40 €, dohody – odpisovanie  

                vodomerov 343,45 €. 

06.4.0. –   Verejné osvetlenie 

630000 –  materiál a sluţby – elektr.energia 10.361,59 €, (vyúčtovanie – vrátenie 560,07 €) 

     plošina 116,26 €, materiál na VO 399,95 €,  dohody 573,10 €,  

08.1.0. –   Rekreačné a šport. sluţby     

630000 –  materiál a sluţby -  materiál ( siete, obruč) 195,95 €, stav.práce 38,06 €, oprava  

                strechy  šatne 4.171,16 €, staveb. práce na multifunkč. ihrisku 472,01 €, verejné   

                obstarávanie 300,- €, príspevok TJ 7.336,81 €, príspevok stol.tenis 746,98 €.(omyl  

                v úprave rozp.) 



08.2.0.9. – Ostat.kult.sluţby vr. k.dom. 

630000 –  materiál a sluţby – el.ener. (dolný park) 196,71 €, nová rozhlas. ústredňa 599,76 €, 

                 obrusy  406,50 €, fotky, fólia, šport.potr. pre stol. tenis, fólia, dlaţba na multifunkč. 

      ihrisko 851 €, sponz.dar na reprez. ples 159,- €, na silvestra 39,90 €, deň matiek     

      95,45 €,  posedenie s dôchodcami 856,93 €, preprava dôchod. 465,21 € Papkeszi  

      370,- € opr. rozhlasu 58,91 €, okná na KD 4.104,26 €, ( zo sponzor.daru Športreal       

      3.400,- €),  preprava dlaţby 201,31 €, obec. dni 2.557,31 €, Soza 176,35 €, dohody  

      (zbormajster,  Ţir. spravodajca, písanie kroniky 952,17 €, dotácie – ČK 610,- €,  

      Csemadok 800,- €,  spev. zbor 2.660,- €, folklór 2.000,- €. 

08.4.0. –  Náboţen. a iné spoloč. sluţby  

610000 – Mzdy – schválený aj upravený rozpočet 1.639,45 € 

620000 – Odvody 492,24 € 

630000 – materiál a sluţby – elektr.energ. 1.444,99 €, dokončenie fasády 161,39 €,  údrţba  

    131,15 €, príspevok pre farský úrad 5.000,- €, 

09.1.1. –  Predškolská výchova 

610000 – Mzdy  schválený rozpočet 13.800,- €, upravený 16.500,- €, skutočnosť 16.479,42 € 

     prekročenie z dôvodu otvorenia 2. triedy – tri učiteľky MŠ 

620000 – Odvody  - skutočnosť 5.370,36 € 

630000 – materiál a sluţby – plyn 1.937,88 €,  telek.sluţby 203,96 €, stôl, stoličky 430,40 €, 

                ( z dotácií na MŠ),  tlačiareň 332,- € (z dotácií), vysavač 173,63 €,  čist.potr. 

                 kancel.potr. 276,73 €, magnetofon, učeb.pomôcky 202,77 €, komin.práce 21,87 €,  

                 tvorba SF 136,35€ 

09.1.2. –  Základné vzdelanie 

610000 – Mzdy – schválený aj upravený rozpočet 58.000,- €, skutočnosť 58.472,71 €,  

620000 – Odvody – skutočnosť 20.347,36 €, 

630000 – materiál a sluţby – plyn-elektr.energia 3.504,76 €, telekomun.sluţby 293,10 €,  

                kancel. papier, čist.potr., štát.znaky, mater.na údrţbu 401,35 €, knihy, časopisy 



                 165,42 €,  prac.odev (upratovačka) 42,- €, prepravné 90,44 €, údrţba budovy  

                 2.807,07 € (opr. strechy ocu ), čistenie kanaliz. 149,35 € , kominár.práce, elektro- 

                  inštal.práce 315,- € poistné  266,70 €, tvorba SF 505,55 €, dohoda (náboţenstvo)  

                  420,- €. 

09.5.0.1. – Zariadenie pre záujmové vzdeláv. 

610000 – Mzdy -  8.121,89 € 

620000 – Odvody – 2.752,92 € 

630000 – materiál a sluţby spolu 341,29 € - kanc.potr, školské potr., prenájom kobercov,  

              ( z príspevku rodičov ), tvorba SF 

09.6.0.1. –  Školské stravovanie 

610000 – Mzdy schválený aj upravený rozpočet 9.750,- €, skutočnosť 9.913,23 €, 

620000 – Odvody – skutočnosť 3.340,97 € 

630000 – materiál a sluţby – plyn, elektr.energia 3.144,14 € (vyúčtovanie za elektr.-364,-€) 

                elektr. rúra  209,- €, mixer, príbory, kanc.potr., čist.potr., riady 618,85 €, 

     prac. oblečenie 106,46 €, jablč.šťava 509,22 € (vrátené v príjmoch ako dar)  

     údrţba, poist. 12,29 €, tvorba SF 83,24 €, nemoc. dávky  127,- €. 

2.2. Kapitálový rozpočet 

01.1.1.6. – Obec 

711001 – Nákup pozemkov -  4.514,37 – vrátený pozemok – Tencerová 

04.5.1.    – Cestná doprava 

712001 – Nákup budov, objektov – autobusová zastávka 2.401,29 € 

05.2.0.    – Nakladanie s odpad. vodami 

717001 – Realizácia stavieb – práce na obec. kanalizácii 3.126,04 € 

08.2.0.9. – Ostat.kultúr.sluţby vr. k.dom 

717001 – Realizácia stavieb – multifunkčné ihrisko  67.118,38 €,  z toho 32.832,70 € bol 

     transfer od Úradu vlády SR 



09.1.2.    –  Základné vzdelanie 

717002 – Rekonštrukcia a modernizácia – budovy ZŠ 149.336,61 € - transfer bol 116.178,- €. 

    Okná, fasáda, strecha ZŠ.  

2.3.  Finančné operácie 

01.1.1.6  - Obec 

820000 –  Splátka úveru  schválený aj uprav. rozpočet bol 14.937,- €, skutočnosť 14.937,24 € 

                 Splátka leasingu 3.423,87 € ( v mesiaci november ukončený leasing) . 

 

4.  Prebytok hospodárenia za rok 2010. 
 

Výsledok hospodárenia za rok 2010 sa zisťuje na základe skutočne realizovaných 

rozpočtových príjmov a rozpočtových  výdavkov  zatriedených podľa rozpočtovej 

klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom 

roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce . 

 

  Príjmy spolu :                  662.821,66 € 

  Výdavky spolu :              659.782,83 € 

   ------------------------------------------------- 

 Výsledok hospod.                 3.038,83 € 

  

 

  Stav peňaţných prostriedkov na BÚ k 31.12.2010 

Účet č.   0                    26.735,74       Dexia  0814323001 

3                      1.180,69        OTP    5568850 

  4                         428,61         Dexia  (ŠJ) 

  5                      6.541,-            Dexia  (ZŠ) 

  6                       2.466,50        VÚB  (SF) 

 8                             61,35        Dexia (Termín.účet-úroky)  

            10 pokladnica         31,66 

      Spolu :                      37.445,55 €      

5. Rezervný fond 

 

Obec vytvárala rezervný fond vo výške 60% z prebytku hospodárenia príslušného 

rozpočtového roka. (r. 2009) 

 



Fond rezervný                   Suma v € 

ZS  k 1.1.2009                      8.432,18 

Prírastky - z prebytku hospodárenia    30 %                      5.846,86      

KZ  k 31.12.2010                                                                                 14.279,04  

      

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov sociálneho fondu  
Sociálny fond 

 

Sociálny fond                 Suma v € 

ZS k 1.1.2009                   1.901,56 

Prírastky  -  povinný prídel  1% v r.2010                     1.086,91 

Úbytky  -  ostatné (strav.lístky 0,166€)                      394,59 

KZ k 31.12.2010                    2.593,88  

 

6. Finančné    usporiadanie   vzťahov   voči 
a. zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

 

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 

zaloţeným  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. 

 

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

                                                                                                                                       v  € 

Poskytovateľ 

 

 

 

 

         -1- 

Účelové určenie grantu, 

transferu 

uviesť: školstvo, KSÚ, .... 

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

                    -2- 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2010 

 

        -3- 

Suma 

pouţitých 

prostriedkov 

v roku 2010 

 

      -4- 

Rozdiel 

(stĺ.3 -

stĺ.4) 

 

 

      -5- 

Krajský 

školský úrad 

Základná škola 

- beţné výdavky 

- kapitál. výdavky 

 

          81.703 

          33.178 

         

       81.703 

       33.178 

     

           0 

           0        

Úrad vlády SR Multifunkč.ihrisko           39.832,70        39.832,70            0 

Kraj.škol.úrad Zákl.škola – vzdeláv.pouk.             1.199          1.199            0 

Kraj.škol.úrad Mater.škola –na výchovu             1.725          1.725             0 

ÚPSVaR  Aktivačná činnosť                209,15             209,15            0               

KÚ ŢP Prenesený výkon štát.správy                156,58             156,58            0 

 Obvodný úrad  CO sklad                  43,20               43,20            0 

 MV SR Register obyvateľov                452,10             452,10            0  

Recyklač.fond Separovaný zber                345             345                0 

Obvodný úrad Voľby,referend.             2.006          2.006            0 

MF Z titulu výpadku daní            13.775        13.775            0 

VÚC Stolný tenis                 300             300            0 

Banský úrad Dobýv.priestor                525,26             525,26            0 



 

B. Obec v roku 2010 poskytla dotácie : 

                                                                                                                                             V € 

 

Ţiadateľ dotácie 

Suma poskytnutých 

prostriedkov v roku 

2010 

Suma pouţitých 

prostriedkov 

v roku 2010 

 

Rozdiel 

Telových. jednota –            7.336,81              7.336,81 0,- 

SAD Nitra            2.811,60              2.811,60  0,- 

Spevácky zbor            2.660              2.660 0,- 

Folklórna skupina            2.000              2.000 0,- 

Spoločný stavebný úrad                612                 612   0,- 

Červený kríţ               610                 610 0,- 

Csemadok               800                 800 0,- 

Stolný tenis               746,98                 746,98 0,- 

Zdruţenia/ZMOS,RVC,RRA,..               395,52                 395,52 0,- 

Farský úrad Ţirany             5.000               5.000 0,- 

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010  v  € 
 

A K T Í V A 

 

                         

                           Názov 

 

  Predchádzajúce 

  účtovné obdobie     

   

 

    k 31.12.2010 

   Neobeţný majetok spolu 

   z toho : 

        2.021.760 2.554.846 

Dlhodobý nehmotný majetok                7.399 3.539 

Dlhodobý hmotný majetok          1.773.672 2.310.618 

Dlhodobý finančný majetok             240.689  240.689 

   Obeţný majetok spolu 

    z toho: 

            160.797 43.935 

Pohľadávky               15.664 4.906 

Zásoby                    385 1.308 

Finančný majetok             144.748 37.720 

Časové rozlíšenie                    714 1.392 

   SPOLU  MAJETOK         2.183.271 2.600.173 

 

P A S Í V A 

 

 

                       Názov 

 

 Predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  

 

    k 31.12.2010 

 Vlast. imanie a záväzky           2.183.271       2.600.173 

Fondy účtovnej jednotky-prevod na akruálne 

účtovníctvo -  rok 2009    vlastné imanie 

           

     +    1.224.927 

 

+      1.576.873 

Finanč.a peňaţ. fondy               

Výsledok hospodárenia 

  -nevysp. VH  minul rokov   

      1.224.927 

          

1.576.235 

 

 výsl. hospod.  za účtovné obdobie           638 



Rezervy              1.726    12.613 

Ostatné zúčtov. rozpoč.obce                  849 

  Záväzky     +          211.048 +       116.697 

Dlhodobé záväzky –(SF, leasing)                    5.569    2.594 

Krátkodobé záväzky /účet 321, 331, 333, 336,  

342,379 

                  21.284          20.700 

Bankové úvery                   99.469     79.940 

Časové rozlíšenie (odpisy HM)      +         747.296     +       906.603 

 

 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010 
 

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:  

- voči dodávateľom  2.491,08  €  (dodáv.Fa ZE, NKS,  T-com, Swan, COOP, Poradca p.    

    Tekov. ekolog...)  

 - obec úver má,  z 4.500 tis. Sk v roku 2006 splatené  300 tis. Sk, v roku 2007   450 tis. Sk 

    a v roku 2008   450 tis. Sk, v roku 2009 14.937,24 €, v roku 2010 14.937,24 

  ( zostatok 79.665,45 €) 

 - splácanie fin. prenájmu v roku 2010   4.505,71  aj s úrokmi a s poistným. (posledná splátka 

   v XI/2010)     

  

  9. Prehľad o poskytnutých zárukách 

             Obec  nikomu neposkytla záruky.    

             

 10.  Hospodárska činnosť obce: 

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. V zmysle metodického usmernenia vo 

veci účtovania ŠJ sa táto činnosť povaţuje za podnikanie. Táto činnosť však zo 

zákona nemôţe byť zisková.  

 

                 Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 16, ods. 10 zákona č. 583/2004  Z.z.  

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších doplnkov a  zmien prejednalo záverečný účet 

na   svojom zasadnutí dňa  ......................   a                        

 

                        Vyslovuje     s ú h l a s      s   celoročným  hospodárením     „ bez výhrad “. 

 

          Návrh na finančné vysporiadanie prebytku hospodárenia: 

                   V zmysle zákona č.  a 583/2004  Z.z. o rozpočtových  pravidlách § 16 ods. 6 

v znení neskorších zmien prebytok hospodárenia neprepadá, ale tvorí sa z neho RF ( najmenej 

vo výške    10 %) 



   OZ   schvaľuje:    

                                              

        Tvorbu RF vo výške   ........................    € 

                                                                           

                    FO a ZMO      ........................   €     (fond opráv a zveľaďovanie majetku obce) 

                                                                        

         Peňaţné prostriedky fondu na opravu   ...................€   pouţiť na financovanie výdavkov  

  v roku  2011  v plnej výške. 

 

 

   Vypracovala :  Helena Szórádová  

      

   Vyvesené dňa  : 27.4.2011 

    Zvesené   dňa  .......................... 

 

 

 

 

 


