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                                                 Apríl 2010 

 

 

 
                                   
     V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladám údaje o rozpočtovom 

hospodárení obce súhrne spracovaných do záverečného účtu obce. 

     Záverečný účet obce podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obsahuje 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona v súlade s rozpočtovou    

  klasifikáciou, 

- výsledok hospodárenia za rok 2009, 

- bilanciu aktív a pasív, 

- prehľad o stave a vývoji dlhu, 

- hodnotenie plnenia programov obce. 

     Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, o hospodárení príspevkových 

organizácií v pôsobnosti obce a prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých 

príjemcoch návrh záverečného účtu obce neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú 

činnosť, nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu a neposkytla žiadne záruky v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

A. ROZPOČTOVÉ  HOSPODÁRENIE 

 

      Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 5/2009 na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 

26.2.2009.  Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravený raz, a to rozpočtovým 

opatrením č.1/2009, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo na 9. zasadnutí konanom dňa 

15.12..2009 uznesením č. 73/2009.  

      Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu:  

- presun  schválených rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami bežných príjmov so 

  znížením celkovej výšky bežných príjmov, 

- presun schválených rozpočtových prostriedkov medzi položkami bežných výdavkov s  

  navŕšením  celkovej výšky bežných výdavkov, 

- rovnomerné zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov. 

 

I. Plnenie rozpočtu príjmov 

 

Tvorba príjmovej časti rozpočtu  ( údaje v eur. ) 

        Rozpočet      Skutočnosť        % plnenia 

Bežné príjmy         583 105            598 543           102,6 

Kapitálové príjmy           55 236            55 160                99,9       

 

1. Bežné príjmy 

     Príjmy bežného rozpočtu tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a ostatné príjmy. Prehľad 

o tvorbe týchto položiek v porovnaní s rozpočtom je uvedený v tabuľke. 
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Tvorba bežných príjmov ( v eur. ) 

        Rozpočet       Skutočnosť       % plnenia 

Daňové príjmy          445 463         420 350              94,4    

Nedaňové príjmy            57 642           64 907            112,6 

Dotácie            80 000         113 285            141,6 

 

 

 

 

1.1. Daňové príjmy 

     Vzhľadom na očakávaný výpadok vo výnose dane z príjmov FO, ako aj na nižší príjem 

z dane z nehnuteľností, sa rozpočtovým opatrením znížila v rozpočte navrhnutá výška 

daňových príjmov o 15 220 eur.  

 

Tvorba daňových príjmov 

        Rozpočet        Skutočnosť         % plnenia 

Výnos dane           305 000           281 514               92,3 

Daň z nehnuteľností            91 283                  87 848                      96,2      

Daň za tovary a 

služby 

           49 180                 50 988             103,7 

 

      Z prehľadu je vidieť, že aj napriek zníženiu rozpočtovanej sumy výnosu dane z príjmov 

FO, skutočný príjem v tejto položke bol ešte nižší, a to o 23 486 eur. V rozpočte navrhnutá 

suma sa nedosiahla ani pri výbere dane z nehnuteľností. Jedine v položke „Daň za tovary 

a služby“ sa dosiahol vyšší ako rozpočtovaný príjem.  

  

1.1.1 Prehľad tvorby dane z nehnuteľností 

       Rozpočet       Skutočnosť      % plnenia 

Daň z pozemkov           66 000           60 994               92,4 

Daň zo stavieb           22 000           25 817             117,4      

Daň z bytov             3 283                      1 037                     31,6 

 

      Dosiahnutý vyšší objem dane za tovary a služby v porovnaní s rozpočtovaným objemom 

bol spôsobený najmä vyšším výberom miestneho poplatku za komunálny odpad ( rozdiel 

1 661 eur.), ako aj dane za zaujatie verejného priestranstva ( rozdiel 168 eur.). 

 

1.1.2 Prehľad o tvorbe dane za tovary a služby 

         Rozpočet       Skutočnosť       % plnenia 

Daň za psa                2 600                2 597                99,9 

Daň za nevýherné 

hracie prístroje 

                  300                   299                99,7 

Daň za ubytovanie                   500                   483                96,6 

Daň za užívanie 

verejného 

priestranstva 

                  280                   448              160,0 

Daň za komunálny 

odpad 

              45 500               47 161               103,7 

 

1.2. Nedaňové príjmy 
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     Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku obce, príjmy z administratívnych 

poplatkov (správne poplatky), pokuty a iné nedaňové príjmy. 

 

1.2.1 Prehľad o tvorbe nedaňových príjmov 

      Rozpočet        Skutočnosť     % plnenia 

Príjmy z prenájmu            38 424           37 836              98,5 

Ostatné poplatky            15 283           23 130            151,3 

Iné nedaňové 

príjmy  

                  48                  48            100,0      

Úroky z vkladov                 170                177             104,1 

Pokuty za porušenie 

predpisov 

             3 717                   3 716            100,0 

 

 

1.2.1 Príjmy z prenájmu 

      Vo schválenom návrhu rozpočtu sa počítalo s príjmami z prenájmu vo výške 32 364 eur.  

Vzhľadom na to, že sa v priebehu roku uzavreli nové nájomné zmluvy, rozpočtovým 

opatrením sa zvýšil rozpočtovaný príjem z prenájmu na sumu 38 424 eur., z toho za prenájom 

pozemkov na 4 437 eur. a za prenájom budov a priestorov na 33 842 eur.  V skutočnosti sa 

dosiahli príjmy z prenájmu v objeme 37 836 eur., z toho za prenájom pozemkov 4 435 eur. 

a za prenájom priestorov 33 245 eur. Nižší príjem za prenájom priestorov v porovnaní 

s rozpočtom ( rozdiel 597 eur. ) bol spôsobený tým, že jeden nájomca ( p. Klímova) nezaplatil 

v zmluve dohodnuté nájomné vo výške 1 008 eur.  Nájomné sa vymáha prostredníctvom 

súdu. 

 

1.2.2. Ostatné poplatky 

      Príjmy z ostatných poplatkov boli vo výške 23 130 eur.. a oproti schválenému rozpočtu 

boli vyššie o 7 847 eur.. Vyšší príjem v porovnaní s rozpočtom sa dosiahol v položke Správne 

poplatky (o 6 546 eur.), čo bolo spôsobené vyšším výberom správnych poplatkov za výherné 

hracie automaty ( rozdiel 5 984 eur.), ako aj správnych poplatkov za stavebné konania  

(rozdiel 518 eur.).  

 

1.2.3 Pokuty  a penále za porušenie predpisov 

      V tejto položke, ktorá sa podľa rozpočtových pravidiel nezahŕňa do rozpočtu obce,  bol 

príjem vo výške 3 716 eur., z toho 3 686 eur. za porušenie predpisov  v stavebnom konaní 

a 30 eur. pokuty a penále za omeškanie úhrady nájomného. 

 

1.2.4. Bežné transfery 

      V tejto položke sú zahrnuté tak transfery zo štátneho rozpočtu na činnosť školy, 

spoločného stavebného úradu, na evidenciu obyvateľov a na životné prostredie, ako aj dary 

obci od právnických osôb a fyzických osôb . Vo schválenom rozpočte sa počítalo s príjmom 

vo výške 40 829 eur., čo bola dotácia na prevádzku školy.  

      V priebehu roka sa podarilo získať aj iné granty, na základe čoho sa upravila 

rozpočtovaná suma na 80 000 eur. V skutočnosti sa dosiahli príjmy vo výške 113 286 eur., 

keď dary od právnických osôb boli vo výške 29 281eur., z toho na opravu strechy ZŠ 25 798 

eur., na ÚPZ 2 550 eur. a na akcie organizované obcou 933 eur.  

      Zo štátneho rozpočtu obec získali granty vo výške 84 005 eur., čo bolo oproti 

rozpočtovanému objemu viac o 33 286 eur. Tento vyšší príjem bol spôsobený tým, že obec 

získala účelový grant na opravu sociálneho zariadenia v ZŠ v sume 6 400 eur. a grant zo ŠR 

na zmiernenie dopadu výpadku výnosu dane z príjmov FO vo výške 23 343 eur  
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2. Kapitálové príjmy 

      Do kapitálových príjmov sú zahrnuté príjmy z predaja pozemkov a príjmy z predaja 

kapitálových aktív (budov) a kapitálové granty a transfery. 

 

 

 

 

Tvorba kapitálových príjmov 

      Rozpočet     Skutočnosť       % plnenia 

Predaj pozemkov              236               236            100,0 

Predaj kapitálových 

aktív 

                 0                   0                     0 

Kapitálové 

transfery 

         55 000           54 923               99,9 

Kapitálové príjmy a 

kapitálové granty 

         55 236           55 159               99,9 

 

     Vo schválenom rozpočte na rok 2009 sa počítalo s kapitálovými grantmi a transfermi 

v objeme 804 953 eur.. Vzhľadom na to, že sa nepodarilo zabezpečiť realizáciu plánovaného 

projektu, s ktorým sa v rozpočte počítalo, rozpočtovým opatrením sa objem kapitálových 

grantov a transferov  na základe dosiahnutých príjmov znížil na sumu 55 000 eur.        

      V skutočnosti dosiahnutý objem kapitálových grantov a transferov tvorí doplatok 

finančných prostriedkov z EÚ a ŠR za realizáciu projektov v roku 2008 vo výške 33 860 

eur., príspevok z EÚ a ŠR na vypracovanie dodatku k ÚP obce v sume 14 664 eur. a účelová 

dotácia z Úradu vlády na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ vo výške 6 400 eur. 

  

 

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov 

 

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu 

       Rozpočet        Skutočnosť        % plnenia 

Bežné výdavky         617 091           579 319             93,9 

Kapitálové výdavky           27 546             42 169            153,1 

Výdavkové finančné 

operácie 

          10 390             10 387            100,0 

 

1.1.  Bežné výdavky 

 

     Čerpanie jednotlivých položiek bežných výdavkov za rok 2009 bolo nasledovné: 

 

      Položka        Rozpočet         Skutočnosť         % plnenia 

Mzdy, platy          223 926           199 514               89,1 

Poistné            78 205             67 393                      86,2 

Tovary a služby          293 661           290 547               98,9 

Bežné transfery            18 000             18 536             103,0 

Splátka úrokov              3 300               3 329             100,9 

 

1.1.1. Čerpanie miezd 
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     Vo schválenom rozpočte na rok 2009 sa počítalo s čerpaním výdavkov na mzdové 

prostriedky vo výške 223 926 eur.. Vzhľadom na to, že výplata miezd za mesiac december sa 

zrealizovala  v januári 2010 a  podľa rozpočtových pravidiel sa už nemohla zahrnúť do 

čerpania v roku 2009, ako aj na to, že starostovi obce boli v priebehu roka na základe 

schválenia obecným zastupiteľstvom vyplatené odmeny len za IV. štvrťrok 2008 a I. štvrťrok 

2009, bolo vykázané čerpanie mzdových prostriedkov v objeme 199 514 eur. nižšie  oproti  

rozpočtu o 24 412 eur. 

 

 

1.1.2. Čerpanie výdavkov na tovary a služby 

     V roku 2009 sa za nakúpené tovary a poskytnuté služby vyplatilo 290 769 eur. 

V porovnaní so sumou určenou vo schválenom rozpočte je to menej o 2 892 eur. Čerpanie 

rozpočtu v jednotlivých položkách je uvedené v prehľade. 

 

 Upravený rozpočet          Skutočnosť              % plnenia 

Energie, poštovné             87 921           85 605                   97,4    

Materiál             19 427           19 626             101,0 

Dopravné               5 250             4 729               90,1 

Údržba             96 798           97 366             100,6 

Služby             84 124           83 221               99,0 

 

     V priebehu roka sa vzhľadom na potrebu čerpať viac finančných prostriedkov ako bolo 

dané vo schválenom rozpočte, upravil rozpočet v položke 

- Rutinná štandardná údržba o 88 798 eur. z dôvodu rozsiahlej opravy budovy ZŠ v časti  

  Alžbetin Dvor v sume 81 555 eur. 

Vzhľadom na dosiahnuté čerpanie sa upravila aj rozpočtovaná suma v položke 

 - Materiál, a to zo 64 652 eur. na 19 427 eur. 

V ostatných položkách bolo dosiahnuté čerpanie v súlade s rozpočtovanými sumami. 

 

1.1.3 Čerpanie bežných transferov 

      Dosiahnuté čerpanie bežných transferov vo výške 18 536 eur. bolo oproti rozpočtovanému 

objem vyššie o 536 eur.. Podľa podpoložiek sa bežné transfery čerpali na spoločný stavebný 

úrad vo výške 7 482 eur., na voľby 3 931 eur., na príspevky právnickým osobám 5 053 eur. 

a na členské príspevky 1 700 eur. 

 

1.1.4 Splácanie úrokov z poskytnutých úverov 

       V schválenom rozpočte sa na splácanie úrokov z poskytnutých úverov počítalo so sumou  

3 300 eur. V skutočnosti sa na úhradu úrokov vynaložilo 3 329 eur..  

 

2. Kapitálové výdavky 

       V návrhu rozpočtu sa počítalo s kapitálovými výdavkami vo výške 1 025 560 eur.. 

Vzhľadom na to, že sa v priebehu roka nepristúpilo k realizácii plánovaných akcií, upravil sa 

rozpočet kapitálových výdavkov podľa skutočne zrealizovaných akcií na sumu 27 546 eur. 

       V skutočnosti sa kapitálové výdavky čerpali v objeme 42 169 eur. Na stavebné úpravy 

obecného majetku sa vynaložilo 13 453 eur., z toho 12 053 eur. na rekonštrukciu sociálnych 

zariadení v MŠ a 1 400 eur. na nadstavbu plotu v areáli RSC obce. Na nákup špeciálnych  

strojov. prístrojov a zariadení ( kamerový systém) sa použilo 896 eur. Na prípravnú a 

projektovú dokumentáciu sa čerpali finančné prostriedky vo výške 27 820 eur., z toho na 

projekt „Revitalizácia parku v časti obce Miloslava“ v sume 17 449 eur. a na územný plán 

obce 10 371 eur. 



 7 

 

III. Finančné operácie 

 

1. Príjmové finančné operácie 

        Uznesením obecného zastupiteľstva č. 27/2009, prijatom na 7 zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konanom dňa 28.5.2009, sa schválil záverečný účet obce za rok 2008. Podľa 

časti B písm. b)  tohto záverečného účtu sa prebytok hospodárenia za rok 2008  rozdelil na 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 4 458 eur.  a zvyšok prebytku hospodárenia vo 

výške 40 121 eur. sa zahrnul do rozpočtu obce na rok 2009. 

 

2. Výdavkové finančné operácie 

        Obec od roku 2004-2005 spláca dlhodobé úvery, ktoré použila na výstavbu nájomných 

domov. Podľa výšky mesačnej splátka istiny úverov sa do schváleného rozpočtu zahrnula 

suma 10 390 eur. V skutočnosti sa na úhradu istiny dlhodobých úverov vynaložilo 10 387 eur.  

 

B. Výsledok hospodárenia. 

 

 Výsledok hospodárenia z rozpočtu obce 

     Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa výsledok hospodárenia 

zisťuje ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných 

a kapitálových výdavkov. 

 

Rekapitulácia zdrojov a ich použitie a výsledok hospodárenia obce 

    Rozpočet         Príjmy         Výdavky Výsledok hosp. 

Bežný rozpočet         598 543           579 319         + 19 224 

Kapitálový rozpočet           55 159             42 169         + 12 990 

Výsledok 

hospodárenia 

          + 32 214 

 

      Výsledok hospodárenia obce za rok 2009 je prebytok vo výške 32 214 eur. 

Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok 

rozpočtu obce zdrojom tvorby rezervného fondu obce, prípadne ďalších peňažných fondov. 

      V súlade s § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových predpisov navrhujem tvorbu rezervného 

fondu vo výške 10 % z dosiahnutého prebytku hospodárenia, t. j. 3 221 eur. a zvyšok 

prebytku, t. j. 28 993 eur.  zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2010. 

 

C. BILANCIA  AKTÍV A PASÍV 

 

1. Aktíva ( majetok obce) 

 

     K 31.12.2009 bola hodnota aktív obce v upravených cenách vo výške 2 966 206 eur.. 

Oproti stavu k 31.12.2008 bola ich hodnota  nižšia o 120 623 eur.. 

Rozdelenie aktív( v netto cenách) 

 Stav 

k 01.01.2009 

  Prírastok   Úbytok Stav  

k 31.12.2009 

Neobežný 

majetok 

    2 925 707        85 604        179 397     2 831 914 

 

Dlhodobý 

NHM 

         29 102             27 821            4 091          52 832 

Dlhodobý HM     2 575 852        57 783        175 306        2 458 329 
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v tom: pozemky          66 635          2 924                     76          69 483 

           stavby     2 454 817        54 859        155 838     2 353 838 

Samostatné 

hnuteľné  veci          

         41 816              -          16 368          25 448 

Dopravné 

prostriedky 

           5 357              -            1 579            3 778 

 Ostatný           

dlhodobý 

hmotný majetok 

           7 227              -            1 445             5 782 

Dlhodobý 

finančný maj. 

     320 753            -               -       320 753 

Obežný 

majetok 

     125 757          6 664              -       132 421 

v tom: 

pohľadávky 

         5 940              9 947                   -         15 887 

Finančné účty        119 555              -           3 420       116 135 

Zásoby              262             137               -              399 

Časové 

rozlíšenie 

        35 365               -        33 494           1 871 

v tom: náklady 

budúcich období 

          1 505                31               -           1 536 

príjmy budúcich 

období 

        33 860               -        33 525              335 

 

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok ( DNHM) 

       K 31.12.2009 dosiahla hodnota DNHM v netto cenách 52 832 eur. a oproti stavu k 1.1 

2009 bola vyššia o 23 730 eur. V priebehu roka sa do DNHM zaradil Územný plán obce vo 

výške 16 363,75 eur. Hodnota účtu „Obstaranie DNHM“ sa počas roka zvýšila o cenu 

projektovej dokumentácie na projekt „Rekonštrukcia parku v Miloslava“ vo výške 17 448,80 

eur., o cenu obstarania Územného plánu obce vo výške 10 371 eur. a znížila sa o zaradený 

Územný plán obce vo výške 16 363,75 eur. a o „Oprávky“ v sume 4 091 eur. 

 

1.2. Dlhodobý hmotný majetok ( DHM)   

      Hodnota DHM k 31.12.2009 v netto cenách bola vo výške 2 458 329 eur. V priebehu roka  

sa do DHM zaradili pozemky v hodnote 2 924 eur. a stavby v sume 54 859 eur. Do stavieb sa  

zaradili – rekonštrukcia MŠ v cene 12 053 eur., 

             - oplotenie RSC obce v sume 1 400 eur., 

             - verejné osvetlenie (dar) vo výške 41 406 eur. 

V ostatných položkách DHM neboli vykázané žiadne prírastky. 

     Hodnota DHM sa znížila o oprávky vo výške 175 230 eur. a o úbytok z hodnoty pozemkov 

v sume 76 eur. 

     Na základe dosiahnutých prírastov a úbytkov sa hodnota DHM v porovnaní so stavom 

k 1.1.2009 znížila o 117 523 eur. 

 

1.3. Obežný majetok 

     K 31.12.2009 bola hodnota obežného majetku vo výške 132 421 eur., čo bolo v porovnaní 

so stavom k 1.1.2009 viac o 6 664 eur. Z jednotlivých položiek obežného majetku sa vyššia 

hodnota dosiahla v krátkodobých pohľadávkach o 9 947 eur. Z toho hodnota nedaňových 

pohľadávok bola vyššia o 4 705 eur., keď obec eviduje pohľadávku voči p. Klímovej, a to za  

pokutu  z roku 2008 vo výške 1 952,74 eur. a za neuhradené nájomné v roku 2009 v sume  
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4 503,87 eur. Hodnota daňových pohľadávok bola vyššia o 5 514 eur., keď si svoje daňové 

povinnosti v roku 2009 nesplnilo 20 fyzických osôb v sume 1 323 eur. a 3 právnické osoby v 

sume 7 530 eur., z toho SAMAT KOVOIZOSPOL, s.r.o. 5 148 eur. a VVL REAL, s.r.o.  

2 367 eur. 

      Stav na bežnom účte obce k 31.12.2009 bol 113 364 eur. a oproti stavu na začiatku roku 

bol nižší o 6 191 eur. 

 

 

 

 

2. Pasíva ( vlastné imanie a záväzky ) 

 

     K 31.12.2009 bola hodnota vlastného imania a záväzkov (pasíva) vo výške 2 966 206 eur.., 

čo bolo oproti stavu k 1.1.2009 menej o 120 623 eur..  Z toho vlastné imanie ( vlastný zdroj 

krytia majetku ) bolo v hodnote 1 238 597 eur., záväzky(cudzie zdroje krytia majetku) v sume 

393 284 eur. a časové rozlíšenie ( výnosy budúcich období ) vo výške 1 334 325 eur.. 

    Vlastné imanie tvorí nevysporiadaný výsledok z minulých rokoch vo výške 1 325 023 eur. 

a výsledok hospodárenia za rok 2009 strata vo výške 86 426 eur.  

     Záväzky v sume 393 284 eur. tvorí zostatok dlhodobých úverov vo výške 293 734 eur.., 

rezervy 7 903 eur. a krátkodobé záväzky v sume 91 374 eur. 

      Do krátkodobých záväzkov sú zahrnuté záväzky voči dodávateľom vo výške 27 889 eur.,  

iné záväzky v hodnote 22 292 eur.. a záväzky voči zamestnancom v sume 18 533 eur. Všetky 

tieto záväzky majú dobu splatnosti do jedného roka. 

      Časové rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období vo výške 39 879 tis. Sk. 

 

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

      V roku  2004 bol obci poskytnutý dlhodobý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo 

výške 132 643 eur. Úver sa spláca od novembra 2004 v mesačných splátkach v sume  439 eur. 

K 31.12.2009 sa uhradilo 74 splátok, t. j. 32 486 eur. 

      V roku 2005 bol obci poskytnutý ďalší dlhodobý úver na výstavbu nájomných bytov. 

Splátka úveru je vo výške 704 eur. mesačne. Úver sa začal splácať od septembra 2005 

a doteraz bolo zrealizovaných 40 splátok, t. j. 28 160 eur.  Splácanie úverov je kryté príjmom 

z nájomného od užívateľov nájomných bytov, a preto sa v zmysle rozpočtových pravidiel 

nepočíta do dlhu obce. 

 

E. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE 

 

     Programový rozpočet obce na rok 2009 bol schválený uznesením č. 5/2009, ktoré poslanci 

OZ prijali na 2. zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 26.02.2009. Do programového rozpočtu 

obce bolo navrhnutých päť programov a dvadsaťšesť podprogramov. 

     Prehľad o čerpaní výdavkov v jednotlivých programoch a podprogramoch v porovnaní s 

rozpočtom je uvedený v tabuľke. 

  

Program Podprogram   Názov   Rozpočet  Čerpanie     % plnenia 

         1.         1.    starosta       47 249       34 532         73,1 

         2.         OZ         3 405         3 584       105,3 

         3.    kontrolór         6 626         5 303         80,0 

         4.     členstvo         1 500         1 700       113,3 

         5.         BT       11 235         9 581         85,3 
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         6.     projekty     843 048       27 820           3,3 

         7.     majetok         8 935         2 296         25,7 

         8. rozvoj obce     182 434                0             - 

         9.    ŠFRB       13 690       13 716        100,2 

         2.          1.    právne           

   služby 

               0                0             - 

          2.     audit            800            797          99,6 

          3.     iné         1 749         1 749        100,0 

         3.          1.      MK        10 820         8 306          76,8 

           2.      TKO       50 172       48 254         96,2 

           3.        VZ         8 398         8 262         98,4 

           4.        VO       26 803       26 867       100,2 

           5.       RSC         7 334         6 965         95,0 

           6.         MR                0                0            - 

           7.         DS         4 380         4 318         98,6 

           8.         SZ         4 427         4 695       106,1 

           9.         KS       15 990       13 385         83,7 

          91.         iné            400            378         94,5 

         4.            1.         MŠ       83 647       93 105       111,3 

            2.         ZŠ     116 832     117 492       100,6 

            3.        ŠKD       15 128       14 321         94,7 

            4.           ŠJ       31 984       33 008       103,2 

          5.            1.        ObÚ     178 469     145 915         81,6 

 

 

F. ZÁVER 

 

       Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2009 navrhujem celoročné 

hospodárenie schváliť 

 

                                                           bez výhrad. 

 

 

  

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2009 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I.)  Celoročné hospodárenie obce za rok 2009 bez výhrad. 

II.) Nakoľko výsledok hospodárenia bol prebytkový, obec bude v roku 2010 tvoriť fondy nasledovne: 

      RF- rezervný fond  10% z prebytku hospodárenia, čo činí 3 221,52 – EUR 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

I.) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2009. 

II.) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2009. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Stanislav Fekete 

          Alena Černayová  


