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Záverečný účet Obce Moravský Svätý Ján za rok 2010.

1. Rozpočet obce na rok 2010 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2010.
Obec v roku 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 25.3.2010 uznesením č.9/2010  

Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých €

Rozpočet na
rok 2010

Rozpočet po
zmene k 31.12.

2010
Príjmy celkom 1842660 1837660
z toho :
Bežné príjmy 713300 678300
Kapitálové príjmy 939810 939810
Finančné príjmy 189550 219550
Príjmy RO s právnou subjektivit.        0           0    
Výdavky celkom 1823660 1817220
z toho :
Bežné výdavky 717310 710870
Kapitálové výdavky 1074350 1074350
Finančné výdavky 32000 32000
Výdavky RO s právnou subjekt.         0         0

Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2008 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v súlade s uznesením OZ č,9/2010  zo dňa 25.3.2010 . Číslo



uznesenia OZ č. 46/2010 zo dňa 5.11.2010 .V roku 2010 bola vykonaná jedna zmena
rozpočtu.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých € 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
1 837660 1084791             59

1) Bežné príjmy - daňové príjmy : 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
428000 437210 102

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  vo  výške  300  000  €  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 299847 €, čo predstavuje plnenie na 99
%. 
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 82000 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 91 110 € čo je 103 %
plnenie.   Príjmy dane z  pozemkov boli  vo výške 48 145 €,  dane zo stavieb  boli vo výške ,
36 965,06 €  a daň za byty 6000 tis Eur    K   31.12. 2010  obec eviduje   pohľadávky na   dani
z    nehnuteľností      vo výške   9 154,60 €.

c) Daň za psa  1 015 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva  0 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje  6 080 €
f) Daň za predajné automaty  0 €
g) Daň za ubytovanie 0.
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0
i.) poplatok z reklamy 0 €
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad    39 158 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia



152500 156764 102

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 89 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 92 827 €, čo je 104 %
plnenie.  Príjem z prenajatých pozemkov  vo výške 5 156 € a  príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov vo výške 87671 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 4000 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2 842 €, čo je 71%
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z vlastníctva majetku obce, ktoré sú vo výške 61 095 €.

 príjmy3) Bežné príjmy - ostatné : 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
97800 127027 130

Ostatné príjmy sú za kanalizáciu, pokuty, poplatok za MŠ stravné, vratky za energiu,
refundáciu, dobropis a úroky.

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č. Poskytovateľ  Suma v € Účel 
1. Trnavský samosp. kraj 52578 Bežné výdavky soc. služby 
2. Ministerstvo financií SR 11690 Výpadok dane z príjmu fyzických osôb

3. Krajský stavebný úrad 1497,83 Spoločný stavebný úrad
4. Krajský školský úrad 3741,68 Školstvo
5. Obvodný úrad Senica 3348 Matrika
6. Krajský úrad životného

prostredia Bratislava 245,72
O ochrane prírody, krajiny a ovzdušia ...

7. ŚFRB 6 B.J.
8. Minister. vnútra SR 886,88 Evidencia obyvateľa

73988,11

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

4) Kapitálové príjmy : 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
939810 3619 0



a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 939810 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 3 619 €,   čo je 0 %
plnenie. 
Ide o príjem za predaj: - budov

 -  bytov
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 3 619  €, čo predstavuje 0
% plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 939 810 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 0  €, čo predstavuje
0    % plnenie.
V roku 2010 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia
1.
2.
3.
4.

5) Príjmové finančné operácie : 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
219550 360171 165

V roku 2010 bol  prijatý úver  vo výške 249 239 € schválený obecným zastupiteľstva dňa
29.10.2009 uznesením č 41/2009.
schválené použitie  prebytku hospodárenia obce za rok 2009 vo výške 81336 €, dňa 26.8.2010
OZ č. 44/2010

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých € 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
1817220 1076703 59

1) Bežné výdavky :
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
710870 770930 108

v tom :                                                                                                                         v celých €
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia

Výdavky verejnej správy 184820 200650 109
Ekonomická oblasť 71400 107476 151
Ochrana životného prostredia 76030 85972 113
Bývanie a občianska vybavenosť 49480 60146 122
Zdravotníctvo 23000 21785 95



 Kultúra 11380 7154 63
Vzdelávanie - predškolská výchova 112530 107390 95
Rekreácia šport-TJ 14880 15230 102
Hasiči 15920 13412 84
Sociálne zabezpečenie 150930 150366 95
CO 500 1349 270
spolu 710870 770930 108

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 278,5 tis € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 232,2 tis €, čo je
85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, opatrovateľskej
služby,  pracovníkov MŚ, zamestnancov DOMOVA, zamestnancov ktorý pracujú na údržbe
obci.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 85 tis. € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 106,5 tis. €, čo je
125  %  čerpanie.  Sú  tu  zahrnuté  odvody  poistného  z miezd  pracovníkov  28,5  tis,  za
zamestnávateľa  78 tis.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 351 tis € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 433 tis. €, čo je 117
% 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  30  tis  €  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2010  vo  výške  30  tis  €,  čo
predstavuje 100 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
    finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných  32  tis  €  bolo  skutočne  vyčerpané  k 31.12.2010  vo  výške  35  tis  €,  čo
predstavuje 109 % čerpanie. 

2) Kapitálové výdavky :
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
1074350 270775 4

v tom :
              v celých €

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia 1
Bývanie a občianska vybavenosť 1074 270 4
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra 
Vzdelávanie - predškolská výchova
Sociálne zabezpečenie
Spolu 1074 271 4



a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
 nákup softwaru –1206,01
 nákup digitálného fotoaparátu – 489,99
- nákup telekomunikačnej techniky vo výške 0 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcia VO 1345 €.  

b) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov  vo výške 0 €
- nákup budov  vo výške 0 €.
c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie miestnej komunikácie 0 vo výške 0 €,
- vybudovanie parkovacích miest  0 
d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :
- 0 vo výške  0 €
e) Bývanie a občianska vybavenosť  - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 0 € z toho :
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 
a to dokončenie výstavby 

.

f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide  o nasledovné investičné akcie:
- nákup pozemkov v lokalite – pozemky sme nenakupovali
 vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 0 €

3/ Výdavkové finančné operácie :
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
32000 34998 109

Z rozpočtovaných 32000  € na splácanie istiny z prijatých úverov a  bolo skutočné splatených
k 31.12.2010 vo výške 34998 €, čo predstavuje 109 %.

 
,
Zhodnotenia programov obce 
    Príloha č.1 Záverečného účtu.



5. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2010

Schodok vo výške 317 129,92 Eur zistený podľa ustanovenia  § 10 odst.3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení  neskorších bol použitý na vykrytie zostatku finančných operácií v sume 317
129,92 Eur

Zostatok finančných operácií v sume 325 172,98 €:
 v sume 317 129,92 € bol použitý na vykrytie schodku bežného a kapitálového

rozpočtu
 v sume 8 043,06 € navrhujeme na tvorbu rezervného fondu. 

     
 Na základe uvedených skutočností odporúčame tvorbu rezervného fondu v sume 8 043,06 €.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.

Fond rezervný Suma v €
ZS k 1.1.2010 78317,82
Prírastky - z prebytku hospodárenia 3018,02
               - ostatné prírastky
Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy        

- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie istiny     

81335,84

               - krytie schodku hospodárenia
               - ostatné úbytky čiast. REF

Dov.Aodchod.   
KZ k 31.12.2010 0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v €
ZS k 1.1.2010 265
Prírastky - povinný prídel -    1    %                   2375,38
               - povinný prídel -        %                      
               - ostatné prírastky     
Úbytky   - závodné stravovanie                      



              - regeneráciu PS, dopravu                 
              - dopravné                          240,38
              - ostatné úbytky 2400
KZ k 31.12.2010 240,38

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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.

.
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť  : školstvo, matrika, .... 
- bežné výdavky, kapitálové
výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých
prostriedkov 
v roku 2010

- 3 -

Suma  použitých
prostriedkov
v roku 2010

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

KŚU Národ.prog.vzd.mládeže 3348 3348 0
Trnav.sam.k

raj

Na bežné výdavky za

soc.služby

52578 52578 0

Ministerstv

vnútra SR

Úhrada nákladov matrika

preneseného výkonu ŚS

3741,68 3741,68 0

Ministerstvo

vnútra SR

Evidencia obyvateľstva

886,88  MK 109,39    životné

prostredie 245,72

1241,99 1241,99 0

Ministerstvo

financii SR

Dotácia na financovanie

bežných výdavkov z dôvodu

výpadku dane fyz.osôb

21457 21457 0

K 31.12.2010  boli  vyúčtované  všetky  dotácie,  ktoré  boli  poskytnuté  v súlade  so  VZN
o dotáciách.



8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých € 

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010
Majetok spolu 2108311 2999172
Neobežný majetok spolu 2005937 2902220
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok 2005937 2902220
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu 102374 96952
z toho :
Zásoby 214 159
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 19154 17481
Finančné účty 83006 79312
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie 

P A S Í V A

Názov ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010
Vlastné imanie a záväzky spolu

2108311
2999172

Vlastné imanie 32499 669095
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy



Výsledok hospodárenia 32499 669095
Záväzky 998012 1187981
z toho :
Rezervy 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 29596

Dlhodobé záväzky 674898 657271
Krátkodobé záväzky 114472 99749
Bankové úvery a výpomoci 178546 412886
Časové rozlíšenie 1077800 1142096

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

Obec k 31.12.2009 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám 413 tis       €
- voči dodávateľom                64 tis       €
- voči zamestnancom     22 tis       €

vypracovala  Podhorná Maria                štatutárny orgán  Emrich Anton

 

Mor.   Sv.   Jane              09. 5. 2011
V ............................. dňa .........................



10 Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  použitie  prebytku  vo  výške  3018,02  €  zisteného  podľa
ustanovenia §10 odst. 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  3018,02 €

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2010.


