Výročná
správa

Fotograf: Ivo Mesároš

Obce
Miloslavov
Fotograf: Ivo Mesároš

za rok 2010

Fotograf: Vladimír Malý

Milan Baďanský
starosta obce

OBSAH

1

1. Základná charakteristika obce
1.1. Geografické údaje
1.2. Demografické údaje
1.3. Ekonomické údaje
1.4. Symboly obce
1.5. História obce
1.6. Výchova a vzdelávanie
1.7. Zdravotníctvo
1.8. Sociálne zabezpečenie
1.9. Hospodárstvo
2. Organizácia obce a legislatíva
2.1. Volené orgány obce
2.2. Komisie pri Obecnom zastupiteľstve
2.3. Obecný úrad
2.4. Základná škola
2.5. Materská škola
2.6. Školská jedáleň
2.7. VZN vo veciach územnej samosprávy a štátnej správy
3. Rozpočet, hospodárenie, financovanie a majetok
3.1. Špecifikácia príjmov
3.2. Špecifikácia výdavkov
3.3. Hospodárenie a prebytok hospodárenia
3.4. Zostatky na bankových účtoch k 31.12.
3.5. Rekapitulácia aktív a pasív
3.6. Dokončené investície k 31.12.
3.7. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
3.8. Záver

Vypracovala: Alena Černayová

1. Základná charakteristika Obce Miloslavov
Obec Miloslavov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou,
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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 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 obcí je zákon o účtovníctve č.
431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave
podvojného účtovníctva.

1.1 Geografické údaje:
Geografická poloha obce: Obec Miloslavov leží 20 km východne od Bratislavy. Spadá do
Bratislavského kraja, okresu Senec a regiónu Podunajsko.
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Skladá sa z 2 častí - Alžbetin Dvor a Miloslavov, ktoré sú od seba vzdialené zhruba 2 km.
Poloha: 48º06´00´´
17º18´00´´
Nadmorská výška: 127 m n.m.
Celková rozloha katastrálneho územia obce: 1 019,44 ha
Susedné obce: Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Štvrtok na Ostrove, Hviezdoslavov
1.2 Demografické údaje:
Počet obyvateľov obce k 31.12.2010 bol 1 752
Národnostná štruktúra :
 občania slovenskej národnosti
1 703 čo je 97,20%
 občania maďarskej národnosti
33 čo je 1,88%
 občania českej národnosti
8 čo je 0,46%
 občania poľskej národnosti
1 čo je 0,06%
 občania ukrajinskej národnosti
5 čo je 0,29%
 občania rusínskej národnosti
1 čo je 0,06%
 občania nezistenej národnosti
1 čo je 0,06%
1.3 Ekonomické údaje:
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2010 bolo 36 obyvateľov obce nezamestnaných
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1.4 Symboly obce:

Erb obce: V modrom štíte pod tromi zlatými korunami (1,2) strieborná , zlato viazaná
otvorená kniha s veľkými zlatými písmenami SA (Časť Alžbetin Dvor symbolizujú koruny,
pretože miestny kostol bol zasvätený sv. Alžbete, ktorá pochádzala z panovníckeho rodu, preto
je vždy zobrazovaná korunovaná. Sväticu symbolizujú tri korunky. Keďže sa predpokladá, že
aj názov Anninho Dvora (dnešná čas Miloslavov) má pôvod v cirkevnej oblasti a sv. Anna sa
veľmi často zobrazuje ako matka, ktorá vyučuje svoje dievčatko Máriu, Annin Dvor
symbolizuje kniha s písmenami SA (= Sancta Anna).)

Vlajka obce: tvoria ju štyri pozdĺžne pruhy: modrý (1/5), biely (2/5), modrý (1/5) a zlatý (1/5).

Pečať obce: Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom, v dolnej časti s kruhopisom
OBEC MILOSLAVOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a
predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
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1.5 História obce
Na území dnešnej obce Miloslavov historicky existovali pôvodne dve osady –Alžbetin
majer a Annin majer. Ich vznik sa nedá presne objasniť. Územie bolo kráľovským majetkom
a patrilo k Bratislavskému hradu. Podstatne starším osídlením je Alžbetin Dvor, založený
v 13.storočí pri románskom kostole sv. Alžbety. V listine z roku 1244 sa píše, že kráľ Bela IV,
daroval toto územie dvorníkom alebo sluhom Alžbety Uhorskej, Wolfgangovi a Dávidovi. Po
smrti Alžbety Uhorskej, inak Durinskej, jej brat Bela IV nariadil , aby na darovanom území
postavili kostol zasvätený sv. Alžbete. Stavba kostola bola prvý krát dokladovaná v roku 1283.
V staršej literatúre sa spomína, že v tomto roku tu už sídlila fara. V súpise cirkevných
desiatkov z rokov 1332 – 1337 sa kostol a lokalita nazýva „Svätá Alžbeta, kostol sv. Alžbety
v poli“. Fara i kostol sa opäť spomína v listine z roku 1399. Niekedy po tomto roku sa dostáva
majetok , teda i kostol do vlastníctva benediktínskeho opátstva sv. Martina v Pannonhalme. V
roku 1521 sa lokalita spomína znova, ale už ako majetok kláštora rádu Paulínov v Marianke.
Koncom 16. a začiatkom 17.storočia postihla obyvateľstvo hornej časti Žitného ostrova
morová epidémia, ktorá bola príčinou vymretia značného počtu obyvateľstva Žitného ostrova
a spustnutia viacerých dedín a osád. V kanonickej vizitácií z roku 1634 sa Alžbetin majer
uvádza ako samota, kde je vidieť len zrúcaniny. Ani kostol neobišiel o nič lepšie. Ostrihomský
arcibiskup Juraj Szelepcényi – Pohronec, významný podporovateľ umenia a staviteľstva sa
postaral o obnovu kostola. Počas rokov 1666 – 1679 dal na pôvodných základoch postaviť
novú stavbu i nový oltár. Pri renovácií v ranobarokovom slohu bola ponechaná pôvodná
románska dispozícia kostola. Múry boli pravdepodobne strhnuté a znovu postavené.
Vyhotovený bol aj pekný oltár a postavená bola aj sakristia. Osada sa však obnovovala a
zotavovala z pohromy moru veľmi pomaly.
V roku 1781 mala osada len 17 obyvateľov – z časti Slovákov a z časti Maďarov.
V roku 1810 sa stala súčasťou Eberhardského panstva, ktoré patrilo rodu Apponyiovcov.
Kostol stratil funkciu bohostánku, odstránili všetko, čo ho pripomínalo a začal slúžiť ako
pánska sýpka. V tomto období sa stal Alžbetin majer typickým majerom veľkostatku a vo
vzdialenosti 2,5 km vyrástol Anna majer pomenovaný podľa Anny Apponyiovej.
V roku 1882 odkúpil obidva majere rytier Reszo Wiener – Welten a pripojil ich
k svojmu hubickému veľkostatku.
Vznik 1.ČSR a udalosti nasledujúcich rokov zásadným spôsobom zmenili život v oboch
majeroch. Jednou z priorít pozemkovej reformy bola likvidácia veľkostatkov. Pozemkový úrad
v Šamoríne na základe vtedajšieho zákona prikročil podľa programu k parcelizácii Anna
majera, avšak zo strany obyvateľov nebol záujem. Preto sa začal robiť nábor na kolonizáciu
Anna Majera. Usadilo sa tu 76 rodín – českých rodín z Volyne (dnešná Ukrajina)
a slovenských rodín z Juhoslávie a Maďarska. Dátum 29. jún 1921 sa považuje za deň
založenia kolónie. Začiatky pre kolonistov neboli ľahké, v prvých rokoch sa tiesnili v starých
budovách a infraštruktúra tu nebola vybudovaná vôbec. Zlepšenie nastalo až po vybudovaní
prvých obytných domov.
Dňa 11.12. 1921 sa kolonisti uzniesli uctiť si pamiatku Milana Rastislava Štefánika
pomenovaním kolónie na „Miloslava“.
V roku 1930 sa po dlhom a ťažkom boji podarilo osamostatniť od materskej obce
Štvrtok na Ostrove a na návrh kolonistov boli zjednotené pod spoločným názvom Miloslava,
avšak v roku 1933 Štátny pozemkový úrad v Prahe svojvoľne zmenil názov na „Miloslavov“.
Od roku 1936 začala obec rozhodovať o svojom osude sama.
Dnešná obec je na štatistickom úrade SR zapísaná pod názvom Miloslavov s miestnou
časťou Alžbetin Dvor.
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1.6 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
 Základná škola Miloslavov – v šk. roku 2010/2011 ju navštevuje 25 žiakov
 Materská škola Miloslavov – v šk. roku 2010/2011 ju navštevuje 100 detí
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
 Krúžok malých umelcov Svetielko
 Rodinné centrum Alžbetka
1.7 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje neštátna zdravotná ambulancia
MUDr. Daniela Cymbalová, praktický lekár pre dospelých
Adresa: Miloslavov 181
900 42 Miloslavov
Telefón: 02 / 45 987 036
1.8 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje Ružová záhrada, n.o.
Sociálna služba bola v roku 2010 poskytovaná v našej obci ako terénna sociálna služba na
dobu určitú pre jednu osobu. Miesto poskytovania sociálnej služby bola domácnosť
prijímateľa.
1.9 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
 Potraviny M+M v Alžbetinom Dvore
 Potraviny DOMA v Alžbetinom Dvore
 Potraviny Melilla v Miloslavove
 Partner pošta v Alžbetinom Dvore
 Kaderníctvo v Miloslavove
 Hostinec pod agátom v Alžbetinom Dvore
 Penzión Kačín v Alžbetinom Dvore
 Simo Pastry – cukráreň v Miloslavove
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
 PD Úsvit Dunajská Lužná – pestovanie obilnín a olejovín
 Anna majer – chov koní
 Danubius Frukt, s.r.o. – pestovanie ovocia
Najvýznamnejší priemysel v obci:
 Samat, s.r.o. – výroba konštrukčných profilov
Podnikateľských subjektov so sídlom v Obci Miloslavov k 31.12.2010 bolo
 41 právnických osôb platiacich daň z nehnuteľností

3 fyzické osoby
Potencionálni platiči dane z príjmov:
 23 fyzické osoby podnikatelia platiaci daň z príjmu podľa živnostenského registra
 41 právnické osoby s.r.o. – so sídlom v Miloslavove
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2.

Organizácia obce
2.1. Volené orgány obce
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce: Bc. Jaroslav Ferianček do 27.12.2010
Milan Baďanský od 27.12.2010
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.
Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, administratívnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva
obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám
a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Dňa 27.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložil
sľub Milan Baďanský, ktorý bol do funkcie starostu obce zvolený dňa 27.12.2010 vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí na obdobie 4 rokov.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2006 na obdobie 4 rokov v počte 7.
 PaedDr. Kamil Badáč
 Milan Baďanský
 Dušan Bakoš
 Jana Bakošová
 Viera Kollárová
 Ing. Pavol Pažitnaj – zástupca starostu obce
 Ľudovít Pisoň
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach rozhodovalo o základných otázkach života
obce. Zasadnutia v roku 2010 sa konali v dňoch 11.2., 25.3., 6.5., 8.7., 23.9., 28.10. Každé
zasadnutie bolo verejné.
Dňa 27.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili
sľub poslanci, ktorí boli zvolení dňa 27.11.2010 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na
obdobie 4 rokov v počte 7.
 Ing. Renáta Bačová
 Jana Bakošová
 Ing. Jarmila Grujbárová
 Ing. Roman Horváth – zástupca starostu obce
 Ing. Pavol Karaba
 Milan Matušek
 PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Stanislav Fekete
bol zvolený do funkcie 23.9.2010 uznesením 59/2010 na obdobie 6 rokov. V roku 2010
hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
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2.2. Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Miloslavove:
V roku 2010 pracovali 3 komisie, ktoré boli zložené z poslancov OZ a ďalších osôb
zvolených OZ. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Komisia školstva, kultúry a športu
Predseda: Dušan Bakoš
Členovia:
Kvetoslava Jašurová, Jasmína Nasariková, Ing. Pavel Gašparovič, Ing. Peter
Huliak
Komisia ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia
Predseda: Milan Baďanský
Členovia: Miloš Bakoš, Martina Strnisková, Vieroslava Haliarska
Komisia sociálno-zdravotná
Predseda: Viera Kollárová
Členovia: Štefánia Minariková, Ľudmila Bakošová, MUDr. Daniela Cymbalová,
Anna Vláčilová, Alžbeta Paulíková, Zuzana Jurištová
Tieto komisie ukončili svoju činnosť k 27.12.2010.
2.3. Obecný úrad v Miloslavove
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva,
starostu obce a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu riadi
starosta.
Obecný úrad zabezpečuje účtovnú, daňovú a písomnú agendu orgánov obce a orgánov
obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, pripravuje odborné
podklady a iné písomnosti na rokovania OZ, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých
rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia OZ
a rozhodnutia obce.
Sídlo:

Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

IČO: 00 30 49 48
DIČ: 20 20 66 21 82
Telefón obecný úrad: 02 / 45 987 228, 0907 / 711 830
Telefón stavebný úrad: 02 / 45 987 306, 0911 / 241 486
Fax:
02 / 45 987 228
e-mail: obec@miloslavov.sk
stránka obce: www.miloslavov.sk
Zamestnanci obecného úradu: Kvetoslava Jašurová, Alena Černayová, Mária Minariková,
Ing. Jarmila Havránková, Oľga Feriančeková, Miloš Bakoš, Ján Bagyanský, Marta Paulíková,
Eva Struhalíková
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2.4. Základná škola Miloslavov málotriedna 1. – 4. roč. (bez právnej subjektivity)
Riaditeľka školy: Jana Lachová
Adresa: Miloslavov 81
900 42 Miloslavov
Telefón: 02 / 45 987 042, 0907 / 711 846
Počet žiakov je 25, počet tried 2
Jej súčasťou je školské zariadenie – Školský klub detí.
Zamestnanci ZŠ: PaedDr. Andrea Malová, Alena Danielová, Mgr. Elena Rúžeková, Brigita
Brúderová

2.5. Materská škola Miloslavov (bez právnej subjektivity)
Riaditeľka školy: Dáša Janatová
Adresa: Miloslavov 87
900 42 Miloslavov
Telefón MŠ-AD: 02 / 45 987 225, 0907 / 711 844
Telefón MŠ-M: 02 / 45 528 002, 0907 / 711 845
Počet detí je 100, počet tried 5
Zamestnanci MŠ:
Martina Čierna, Gabriela Mórová, Monika Neupaverová, Nadežda
Šarkőzyová, Jasmína Nasariková, Mgr. Zdenka Muráňová, Ing. Lenka Wolkerová, Eleonóra
Srnisková, Andrea Kišová, Mária Šulíková

2.6. Školská jedáleň Miloslavov
Vedúca: Viera Krajčiová
Adresa: Miloslavov 87
900 42 Miloslavov
Telefón: 0907 / 711 831
Počet stravníkov je celkom 169
Zamestnanci ŠJ: Mária Balogová, Zuzana Matusová

2.7. VZN vo veciach územnej samosprávy a štátnej správy obce Miloslavov platné
pre rok 2010:
1. VZN Obce Miloslavov č. 6/2003 v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku.
2. VZN obce Miloslavov č. 2/2004 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.
3. VZN obce Miloslavov č. 1/2003 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku
proti nežiaducim vplyvom chovu zvierat a o podmienkach chovu psov na území obce
Miloslavov.
4. VZN obce Miloslavov č. 2/2008 o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a
času prevádzky služieb na území obce Miloslavov.
5. VZN obce Miloslavov č. 3/2009 o poskytovaní dotácií.
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6. VZN obce Miloslavov č. 4/2009 o poriadku a poplatkoch na miestnych cintorínoch v obci
Miloslavov.
7. VZN obce Miloslavov č. 7/2009 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
8. 8/2009 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Miloslavov.
9. VZN obce Miloslavov č. 9/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán obce Miloslavov.
10. VZN obce Miloslavov č. 11/2009 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Miloslavov.
11. VZN obce Miloslavov č. 12/2009 o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území
obce Miloslavov.
12. VZN obce Miloslavov č. 1/2010 o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov a o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
13. VZN obce Miloslavov č. 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
14. VZN obce Miloslavov č. 3/2010 o poplatkoch za služby.
15. VZN obce Miloslavov č. 4/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
16. VZN obce Miloslavov č. 5/2010 zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov.
17. VZN obce Miloslavov č. 6/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán rozvojovej zóny RZ6 – I. etapa, Miloslavov, miestna časť
Alžbetin dvor.
18. VZN obce Miloslavov č. 7/2010 o organizácii miestneho referenda.
19. VZN obce Miloslavov č. 8/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán zóny RZ1 – I. etapa, Miloslavov.
20. VZN obce Miloslavov č. 9/201, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán zóny RZ19 – I. etapa, Miloslavov.
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3. Rozpočet, hospodárenie, financovanie, majetok
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný
s kalendárnym rokom. Rozpočet obce je nástrojom samostatnosti hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s Metodickým
usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako schodkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.2.2010 uznesením č.2.
Bol zmenený rozpočtovým opatrením, prijatým uznesením č. 55 zo dňa 23.9.2010.

Rozpočet na Rozpočet
rok 2010
upravený
Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

810 428,00
573 741,66
1 165,32
235 521,02
810 428,00
615 028,00
180 900,00
14 500,00

852740,54
543276,17
43899,78
265564,59
826792,17
587113,16
219226,21
20452,8
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Plnenie
rozpočtu
852740,54
543276,17
43899,78
265564,59
826792,17
587113,16
219226,21
20452,8

% plnenia k
upravenému
rozpočtu
100
100
100
100
100
100
100
100

3.1. Špecifikácia príjmov
- skutočnosť

3.2. Špecifikácia výdavkov podľa
funkčnej klasifikácie - skutočnosť

Daňové príjmy
Výnos z dane príjmov FO
259092
Dane z nehnuteľností
90512
Daň za psa
2958
Daň za pubytovanie
1527
Daň za uživanie verejného
priestranstva
348
Daň za komunálne odpady 55588
Nedaňové príjmy
Z prenajatých pozemkov
4344
Zprenajatých budov,
priestorov
33039
Ostatné poplatky
8762
Poplatky za MŠ a ŠKD
9368
Iné
3945
Dotácie
Na školstvo a prenesené
kompetencie
69209
Granty
4510
Kapitálové príjmy
Kapitálové transfery
42801
Z predaja pozemkov
740
Finančné operácie

Bežné výdavky
Správa obecného úradu
246843
Cestná doprava
8213
Nakladanie s odpadmiodvoz,uloženie
52401
Verejné osvetlenieoprava,energie
25692
Rekreačné a športové služby
6763
Predškolská výchova
125315
Základné vzdelávanie
46328
Školský klub pri ZŠ
13929
Školské stravovanie
39980
Sociálne služby-OMAPO
3621
Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia a
modernizácia
123719
Realizácia nových stavieb
16176
Interiérové vybavenie
26721
Prevádzkové stroje
8216
Prístavby, nadstavby
39295
Prípravná a projektová
dokumentácia
5100
Finančné operácie
Istina úverov
20453

Zostatok finančných
prostriedkov z
predchádzajúcich období

55565
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3.3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2010

Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Hospodárenie BR

543 276,17
587 113,16
-43 836,99

Kapitálové príjmy obce
43 899,78
Kapitálové výdavky obce 219 226,21
Hospodárenie KR
-175 326,43
Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO

265 564,59
20 452,80
245 111,79

Hospodárenie celkom

26 269,03

Schodok rozpočtu v sume 219 163 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 pís. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka krytý úverom a
zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov.
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2010 sa skladá z bežných účelových prostriedkov
v sume 3 417,27 Eur, z kapitálových účelových prostriedkov v sume 1 422,70 Eur
a z kapitálových grantov poskytnutých obci na investičné akcie bližšie neurčené v sume
21 429,06 Eur.
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 z tohto
prebytku vylučujú:
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 3 417,27 Eur, a to na:
- ZŠ – prenesené kompetencie 1 790,37 Eur
- ÚPZ – dohoda o vykonaní práce 1 626,90 Eur
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 1 422,70 Eur, a to na:
- prístroj do zdravotného strediska
ktoré je možné použiť v 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.
Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004
Z.z. za rok 2010 vo výške 21 429,06 Eur, bol na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva uznesením č.
zo dňa
schválený na tvorbu rezervného
fondu
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3.4. Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2010
Základný bežný účet - účet 221
( DEXIA banka )

82 860,09 Eur

Sociálny fond – účet 472
(mimo rozpočtový účet)

1 806,53 Eur

3.5. Rekapitulácia aktív a pasív obce v Eur.
Por.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Názov
Stavby
SHV a SHV
Pozemky
Dopravné prostriedky
Ostatný DHM
BVS-akcie
Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Zostatky na účtoch
Zamestnanci
Poistné
Dodávatelia
Nevyfakturované dodávky
Iné záväzky
Zostatky nesplatených úverov

účet fyzický stav účtovný stav
O21
3126969
3126969
O22
94710
94710
O31
64483
64483
O23
10295
10295
O29
8672
8672
O63
320753
320753
318
6677
6677
319
9177
9177
331
336
321
326
379
479

Výsledok hospodárenia
Účtovná trieda 5- Náklady
Účtovná trieda 6- Výnosy
Strata

15706
7100
21410
13160
18335
293734

825507
709970
115537

3.6. Dokončené investície k 31.12. v Eur
1
2
3
4

Rekonštrukcia Materskej školy v Miloslavove
153 389,00
Výstavba parkovísk pri MŠ-M, ND-M
11 974,00
Bufet v RSC
2 250,00
Fontána v parku v Alžbetinom Dvore
6 838,00
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3.7.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto správe.

3.8.

Záver

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade Bratislava VI
v písomnej aj v elektronickej forme v termíne stanovenom zákonom.

V Miloslavove, dňa 29.04.2011

Návrh na Uznesenie OZ k Výročnej správe obce Miloslavov za rok 2010.
- Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov berie na vedomie materiál
„Výročná správa obce za rok 2010“

Vyvesené: 31.5.2011
Prílohy:



Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
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