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Záverečný účet obce Ostrov za rok 2010
1. Rozpočet obce na rok 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet 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. Beţný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.
Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2009 uznesením č.8/2009-B.
Bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.01.2010 uznesením č. 1/2010- G
- druhá zmena schválená dňa 28.6.2010 uznesením č. 5/2010- G
- tretia zmena schválená dňa 13.9.2010 uznesením č. 7/2010 – C
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2010 uznesením č. 10/2010 – B,J,K
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2010
Rozpočet obce v eurách:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

1223431
1223431
0

z toho:

beţné príjmy
beţné výdavky
schodok beţného rozpočtu

336 884
352 012
15 128

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
schodok kapitálového rozpočtu

186 536
861 719
675 183

príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie
hospodárenie z fin. operácií

700 011
9 700
690 311

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých eurách
Rozpočet na rok 2010
1223431

Skutočnosť k 31. 12. 2010
1165903

% plnenia
95,30

1) Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2010
237363

Skutočnosť k 31. 12. 2010
235928

% plnenia
99,40

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 161807 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 161942 €, čo predstavuje plnenie na
100,08 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 69 011 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 67478, čo je
97,78 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 43 996 €, dane zo stavieb boli vo
výške 23482 €.
K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 979 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 930 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 892 €, čo je 95,92 %
plnenie.
d) Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 5615 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 5615 €, čo je
100 % plnenie.
Obec eviduje pohľadávku na tejto dani k 31.12.2010, vzhľadom na to, ţe daňovníci sa
voči platobnému výmeru odvolali, vo výške 18040 €.
2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2010
36 288

Skutočnosť k 31. 12. 2010
30 108

% plnenia
82,97

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6227 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 5123 €, čo je 82,27
% plnenie. Príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2754 € a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov vo výške 2369 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 315 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 4550 €, čo je
105,45 % plnenie.
Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích
prístrojov, ďalšiu časť predstavujú poplatky za stavebné konania, správne poplatky za
osvedčovanie listín a podpisov.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 18 490 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 18 344 €, čo
predstavuje 99,21 % plnenie.
Iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 4506 € bol skutočný príjem vo výške 4530 €, čo predstavuje plnenie
100,53 %. Ide o príjmy za pokuty a penále vo výške 300 €, za opatrovateľskú sluţbu vo
výške 123 €, poplatok za školné MŠ 1 277 €, poplatok za školné ŠK 944 €, za smetné nádoby
vo výške 600 €, poplatky za miestny rozhlas vo výške 1103 €, cintorínske 120 €, dom smútku
vo výške 42 €, za evidenčné známky pre psa 7 €, poplatky za členské do MK 13 €..
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 664 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 214 €, čo je 32,23
% plnenie.
Ostatné platby
Z rozpočtovaných 2086 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2111 €, čo je
plnenie 101,21 %. Ide o príjmy z výťaţkov z lotérií vo výške 151 €, príjmy z dobropisov vo
výške 1273 €, vratky vo výške 687 €.

Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2010
63 233 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
63 489 €

% plnenia
100,40 %

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

Poskytovateľ
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Min. vnútra SR
ÚPSVaR Piešťany
ÚCD a PK Trnava
Krajský úrad ŢP Trnava
ÚPSV a R Piešťany
Min. vnútra SR
ObU Piešťany
Ministerstvo školstva
ÚPSV Piešťany ESF+ŠR
MF SR
Recyklačný fond
Transfer zo ŠR - voľby
Bežné granty a transfery

Suma v celých €
40 405
694
1 735
189
136
65
392
54
1 065
4 691
12 200
253
1 609
63 489

účel
ZŠ Ostrov – Beţné výdavky
ZŠ Ostrov – vzdeláv. Poukazy
Matričný úrad – beţné výdavky
Deti v hmotnej núdzi
Miestne a účelové komunikácie
Ţivotné prostredie
Rodinné prídavky
Register obyvateľov
Civilná ochrana – sklad mater.
MŠ – predškoláci
Aktivačná činnosť, PP
Výpadok výnosu dane
Separovaný zber
Voľby , referendum

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. Dotácia pre
deti v hmotnej núdzi na stravu , ktorá nebola vyčerpaná v sume 2,54 € bola presunutá do
roku 2011.
3) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2010
186 536

Skutočnosť k 31. 12. 2010
185 234

% plnenia
99,30 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:
b)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 14 936 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 13 609 €, čo je
91,12 % plnenie.
c) Granty a transfery:
V roku 2010 obec získala tieto kapitálové transfery:
p.č.
1.

Poskytovateľ
EPF rozvoja vidieka + ŠR

Suma v celých €
154 335

účel
Rekonštrukcia MŠ na KSC

4) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2010
700011

Skutočnosť k 31. 12. 2010
646381

% plnenia
92,34

V roku 2010 bol prijatý krátkodobý úver na prefinancovanie a spolufinancovanie projektu
z EÚ – rekonštrukcia MŠ na KSC v celkovej výške 355 000 € Sk schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 13.01.2010 uznesením č. 1/2010 -D vo výške 280.000 € a navýšenie
úveru o 75 000 € bolo schválené OZ dňa 6.9.2010 uznesením č. 6/2010 - A. Skutočne bol
úver čerpaný vo výške 310 616,40 €.
V roku 2010 bol schválený obecným zastupiteľstvom úver zo ŠFRB v celkovej výške
809 320 €, a to dňa 13.01.2010 uznesením č.1/2010 – A. Skutočne priznaný úver zo ŠFRB
bol vo výške 808.838 € a skutočné čerpanie úveru k 31.12.2010 bolo 274 287,57 €.
Do roku 2010 bola presunutá nevyčerpaná dotácia z úradu vlády na športové potreby
prijatá v roku 2009 vo výške 7 500 € a nevyčerpaná dotácia na stravu vo výške 0,80 €..
Bolo rozpočtované pouţitie rezervného fondu. Skutočne pouţité prostriedky rezervného
fondu boli len do výšky schodku rozpočtového hospodárenia.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých €
Rozpočet na rok 2010
1 223 431

Skutočnosť k 31. 12. 2010
1 165 900

95,30

Skutočnosť k 31. 12. 2010
335 788

95,39 %

% plnenia

1. Beţné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
352 012

% plnenia

v tom výdavky z vlastných príjmov obce:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Matričná činnosť
Voľby
Splácanie úrokov z úveru a poplatkov
banke
Ochrana pred poţiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové sluţby
Kniţnice
Ostatné kultúrne sluţby
Vysielacie a vydavateľské sluţby
Náboţenské a iné spoločenské sluţby
Predškolská výchova
Základné vzdelávanie s BS
Vzdelávanie
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie
(ŠKD)
Školské stravovanie
Sociálne sluţby - staroba
Dávky soc. pomoci – hmotná núdza

v celých €
% plnenia
96,96
95,18

rozpočet
100 745
3 796
0
0
13 060

skutočnosť
97 678
3 613
50
132
12 080

375
3 194
28 700
16 305
13 540
5 643
2 127
6 143
432
2 000
36 501
11 259
300
8 010

341
3 181
27 682
14 481
12 663
5 643
1 731
5 060
434
2 003
33 074
10 874
264
8 020

90,93
99,59
96,45
88,81
93,52
100
81,38
82,37
100,46
100,15
90,61
96,58
88,00
100,12

19 267
2 309
332

17 522
2 183
0

90,94
94,54
0

92,50

v tom výdavky z bežných transferov poskytnutých obci:
Funkčná klasifikácia
Verejná správa /register, ŢP/
Všeobecné verejné sluţby - matrika
Voľby
Civilná ochrana
Cestná doprava
Verejné osvetlenie
Rozvoj obcí /AČ, prevádzkový pracovník/
Rekreačné a športové sluţby
Predškolská výchova
Základné vzdelávanie s BS
Dávky soc. pomoci – hmotná núdza
Dávky SZ – rodinné prídavky

rozpočet
528
1 735
1 608
54
3 487
105
4 690
8 608
1 065
41 099
189
65

skutočnosť
528
1 736
1 610
54
3 487
105
4 690
8 608
1 065
41 100
186
65

v celých €
% plnenia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,41
100

2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
861 719

Skutočnosť k 31. 12. 2010
820 503

% plnenia
95,22 %

v tom kapitálové výdavky z vlastných príjmov obce:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Rozvoj bývania
Rekreačné a športové sluţby
Verejné osvetlenie
Cestná doprava
Predškolská výchova /MŠ/
Ostatné kultúrne sluţby /KD/
Základné vzdelanie /ZŠ/
spolu

rozpočet
82
11 830
1 182
4 455
44 810
13 035
82
7 000
102 392

skutočnosť
82
11 831
1 162
4 455
44 808
11 852
82
6 992
102 553

% plnenia
100
100
98,31
100
99,96
90,92
100
99,89
100,16

skutočnosť
154 335
154 335

% plnenia
100
100

skutočnosť
310 616
274 288
584 904

% plnenia
88,59
100
93,60

v tom kapitálové výdavky z transferov poskytnutých obci:
Funkčná klasifikácia
Predškolská výchova /materská škola/
spolu

rozpočet
154 335
154 335

v tom kapitálové výdavky z úverov poskytnutých obci:
Funkčná klasifikácia
Predškolská výchova /materská škola/
Rozvoj bývania /nájomné byty/
spolu

rozpočet
350 620
274 288
624 908

a) Výdavky verejnej správy
Projektová dokumentácia na vybudovanie kanalizačnej prípojky
Z vlastných zdrojov :

82 €

b) Cestná doprava
Projektová dokumentácia a výstavba chodníkov
Z vlastných zdrojov:

44 808 €

c) Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie k chodníkom
Z vlastných zdrojov:

4 455 €

d) Rekreačné a športové služby
Prístavba športový areál TJ Slovan Ostrov
Z vlastných zdrojov

1 162 €.

e) Predškolská výchova
Rekonštrukcia MŠ na Kultúrnospoločenské centrum
Z dotácie
Z úveru
Z vlastných zdrojov

154 335 €
310 616 €
11 852 €

f) Rozvoj bývania
Výstavba nájomných bytov
Z úveru zo ŠFRB
Z vlastných zdrojov

274 288 €
11 831 €

g) Základné vzdelávanie
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ZŠ a na vybudovanie kanalizačnej prípojky
Z vlastných zdrojov

6 992 €

g) Ostatné kultúrne služby
Projektová dokumentácia na vybudovanie kanalizačnej prípojky ku kultúrnemu domu
Z vlastných zdrojov
82 €

3) Finančné operácie
Skutočnosť k 31. 12. 2010
Rozpočet na rok 2010
9700

9609

% plnenia
99,06

Vo finančných operáciách boli rozpočtované výdavky na splátku úveru zo štátneho fondu
rozvoja bývania, ktorý bol obci schválený na výstavbu nájomných bytov.

Novelou zákona č. 583/2004 Z.z. , § 4 ods. 5, vznikla povinnosť obci Ostrov pripravovať
tzv. programové rozpočty, ktoré budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy.
V roku 2010 v obci Ostrov môţeme definovať vo výdavkovej časti nasledujúcu štruktúru
programov, podprogramov, z ktorých kaţdý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované
beţné a kapitálové výdavky.
Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2.: Propagácia a marketing
Program 3.: Interné služby
Program 4.: Správa obce a služby občanom
Program 5.: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6.: Odpadové hospodárstvo
Program 7.: Komunikácie, doprava a verejné priestranstva
Program 8.: Vzdelávanie
Program 9.: Kultúra, šport, granty
Program 10.: Prostredie pre život
Program 11.: Sociálne služby.

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v štyroch podprogramoch:
1.1. Plánovanie
1.2. Manaţment
1.3. Členstvo v organizáciách a zdruţeniach
1.4. Kontrolná činnosť.
2. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
46 192 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
46 004 €

% plnenia
99,59

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

0%

Skutočnosť k 31. 12. 2008
0€

0%

% plnenia

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2008
0€

% plnenia

V podprograme plánovanie, obec rozpočtovala výdavky na plán rozvoja bývania obce.
vo výške 600 €, skutočné výdavky boli 600 €. Plnenie výdavkov v tomto podprograme bolo
na 100 %.
V podprograme manaţment boli rozpočtované výdavky na dva prvky, a to na výkon
funkcie starostu obce /mzda, odvody, stravovanie/, a to vo výške 38520 €, skutočné výdavky
boli vo výške 38494 €, plnenie predstavuje 99,93 % a výkon funkcie OZ, /odmeny poslancov
a reprezentačné/ rozpočtované výdavky vo výške 1826 €, skutočnosť 1819 €, čo je plnenie na
99,59 %.
V podprograme Členstvo v organizáciách a zdruţeniach sa rozpočtovali výdavky na
ročné poplatky za členstvo obce v zdruţeniach, ktorých členstvo bolo schválené na
zasadnutiach OZ /i v minulých rokoch/. Obec je členom nasledovných zdruţení:
RVC, ZMOS, VVC /Váţska vodná cesta/, Mikroregión nad Holeškou, Podmalokarpatské
partnerstvo, ZPOZ. Celkovo bolo rozpočtovaných na tieto výdavky 2000 €, skutočné výdavky
boli vo výške 2003 €., čo je plnenie na 100,14 %.
V podprograme kontrolná činnosť sa výdavky rozčlenili na dva prvky:
výkon funkcie hlavného kontrolóra, /mzdy, odvody /, kde rozpočtované výdavky boli 2250 € ,
skutočnosť bola 2093 €, čo je plnenie na 93,01 %, audít účtovnej závierky za predchádzajúci
kalendárny rok, rozpočtované výdavky 996 €, skutočnosť 996 €, čo predstavuje plnenie na
100 %.
Program 2.: Propagácia a marketing
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v dvoch podprogramoch:
2.1. Kronika obce
2.2. Propagácia a marketing
3. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
3254 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
2807 €

% plnenia
86,28 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

V podprograme kronika obce, obec pôvodne v schválenom rozpočte rozpočtovala
výdavky na odmenu za spracovanie a zápis do obecnej kroniky obecnej kronikárke schválenej
OZ, a to vo výške 332 €, upravený rozpočet bol 0 €, skutočnosť bola 0 €, čo je plnenie na 0
%.
V podprograme obecný informačný systém boli rozpočtované výdavky na tri prvky,
a to na Web stránku obce, a to vo výške 332 €, skutočné výdavky boli vo výške 241 €,
plnenie predstavuje 72,45 %, obecný rozhlas, poplatky a výdavky na údrţbu rozhlasu, vo
výške 432 € skutočnosť bola 434 €, čo je plnenie na 100,50 %, a na prvok obecné noviny, a to
na tlač obecného spravodajcu a odmeny za príspevky do novín, vo výške 2490 €, skutočnosť
bola 2133 €, čo predstavuje plnenie na 85,65 %.
Program 3.: Interné služby
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:
3.1. Vzdelávanie zamestnancov obce /obecného úradu/
3.2. Archív a registratúra
3.3. Správa a údrţba nehnuteľného majetku /budova OcU/
4. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
2160 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
2079 €

% plnenia
96,25 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
82 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
82 €

% plnenia
100, %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

V podprograme vzdelávanie zamestnancov obce, obec rozpočtovala výdavky na tri
prvky, a to externé školenia zamestnancov obce /obecného úradu/, vo výške 300 €,
skutočnosť 278 €, čo je plnenie na 92,80 %, externé školenia starostu obce vo výške 1140 €,
skutočnosť bola 1118 €, čo predstavuje plnenie 98,04 %, a školenia hlavného kontrolóra obce,
a to vo výške 0 €, skutočnosť bola 0 €, čo je plnenie na 0 %.
V podprograme archív a registratúra boli rozpočtované výdavky na externé
zabezpečenie spracovania archívu obce za predchádzajúce roky, a to vo výške 620 €,
skutočné výdavky boli vo výške 620 €, plnenie predstavuje 100 %.
V podprograme správa a údrţba hnuteľného majetku, obec rozpočtovala výdavky na
prvok, a to údrţbu budovy obecného úradu, kde sa rozpočtovalo 100 €, skutočné výdavky boli
63 €, čo je plnenie na 63,06 % a v druhom projekte vybudovanie kanalizačnej prípojky
k bodove OcÚ, a to na projektovú dokumentáciu vo výške 82 €, skutočné výdavky boli 82 €,
čo je plnenie na 100,54 %
Program 4.: Správa obce a služby občanom
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v štyroch podprogramoch:
4.1. Výkon obecného úradu
4.2. Spoločný stavebný úrad
4.3. Cintorínske sluţby
4.4. Voľby
5. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
61665 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
58884 €

% plnenia
95,49 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
3936 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
3936 €

100 %

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

0%

% plnenia

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
0€

% plnenia

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

V podprograme výkon obecného úradu, obec rozpočtovala výdavky na tri prvky, a to
výkon obecného úradu /výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, energie,
sluţby, interiérové vybavenie, sluţby, poplatky banke/ vo výške 50418 €, skutočnosť bola
48422 €, čo je plnenie na 96,02 %,
činnosť matričného úradu /výdavky na mzdy a odvody matrikárky, energie, všeobecný
materiál, poštovné a ošatné/, čo predstavuje rozpočet dotácie v sume 1735 €, výdavky
v skutočnosti 1735 € /z dotácie/, čo predstavuje plnenie na 100 %.
v treťom projekte boli rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na
register obyvateľov, a to konkrétne na všeobecný materiál a vybavenie.. Rozpočet dotácie bol
vo výške 392 € a skutočnosť predstavovala 392 €, čo je plnenie na 100 %.
V podprograme Spoločný stavebný úrad boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie
agendy spoločného stavebného úradu, ktorý je so sídlom v Trebaticiach, a to vo výške 3600 €
€, skutočné výdavky boli vo výške 3040 €, plnenie predstavuje 84,45 %.
V podprograme cintorínske sluţby, obec rozpočtovala výdavky na energie a údrţbu
miestnych cintorínov, vypracovanie pasportizácie hrobových miest, a to vo výške 3912 €,
skutočnosť predstavovala 3553 €, čo je plnenie na 90,81 %.
V podprograme voľby boli rozpočtované tri projekty, a to dotácie na voľby do NR SR,
Referendum, voľby do samosprávy obcí. Rozpočtované výdavky boli vo výške 1608 €,
skutočnosť bola 1608 €, vlastné zdroje boli vo výške 134 €, čo je plnenie na 108,33 €.
Program 5.: Bezpečnosť, právo a poriadok
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:
5.1. Civilná ochrana
5.2. Poţiarna ochrana
5.3. Verejné osvetlenie

6. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
14174 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
13261 €

% plnenia
93,56 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
159 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
159 €

% plnenia
100 %

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
4455 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
4455 €

% plnenia
100 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

V podprograme civilná ochrana obec rozpočtovala výdavky na odmenu za skladovanie
a ošetrovanie materiálu CO /ide o prenesený výkon ŠS/ vo výške 54 €, skutočnosť bola 54 €,
čo je plnenie na 100 %,
V podprograme poţiarna ochrana boli rozpočtované výdavky na energie, výdavky na
kontrolu a revíziu hasiacich prístrojov, nachádzajúcich sa v priestoroch budov, ktoré obec
vlastní, a to vo výške 475 €, skutočné výdavky boli vo výške 439 €, plnenie predstavuje
92,48 %.
V podprograme Verejné osvetlenie, obec rozpočtovala výdavky na prevádzku
verejného osvetlenia, t.j. energie a údrţbu vo výške 13645 €, v tom výdavky z dotácie 105 €,
skutočnosť predstavovala 12 767 €, čo je plnenie na 93,57 %, v druhom projekte na výstavbu
nového VO, súvisiacu s budovaním chodníkov v obci, a to kapitálové výdavky vo výške
4455 €, skutočné výdavky boli vo výške 4455 €, čo je plnenie 100 %.
Program 6.: Odpadové hospodárstvo
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v dvoch podprogramoch:
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadov
6.2. Separovaný zber
1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
28 700 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
27 934 €

% plnenia
97,33 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
253 €

% plnenia

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

V podprograme odvoz a zneškodňovanie odpadov rozpočtovala výdavky na vývoz
a uloţenie odpadu vo výške 23 000 €, skutočnosť bola vo výške 22 002 €, čo je plnenie na 95,
66 %.
V podprograme separovaný zber boli rozpočtované výdavky na vývoz separovaného
odpadu, a to vo výške 5 700 €, skutočné plnenie bolo 5932 €, v tom boli výdavky z príspevku
z recyklačného fondu boli vo výške 253 |€, čo celkovo predstavuje plnenie na 104,07 %.
Program 7.: Komunikácie, doprava, verejné priestranstva
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v piatich podprogramoch:
7.1. Správa a údrţba MK a chodníkov
7.2. Dotácia SAD Trnava
7.3. Výkon prevádzkového pracovníka
7.4. Obecné autobusové zastávky
7.5. Oprava zvonice v časti Malé Orvište
7. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
23 521 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
21 604 €

% plnenia
91,85 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
7592 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
7592 €

% plnenia
100 %

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
44810 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
44807 €

% plnenia
99,99 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

V podprograme správa a údrţba MK a chodníkov, obec rozpočtovala výdavky na štyri
prvky a projekty, a to
údrţba MK a chodníkov výdavky na údrţbu chodníkov a MK, úpravu parkoviska pred
cintorínom v Ostrove, vo výške 4523 € / v tom suma poskytnutej dotácie 3487 €/, skutočnosť
predstavovala 4535 €, čo je plnenie na 100,27 %.
označenie ulíc, výdavky na zabezpečenie označenia ulíc a rodinných domov
orientačnými číslami. Názvy ulíc boli odsúhlasené obecným zastupiteľstvom
v predchádzajúcom roku, na základe návrhov občanov. Pôvodne bolo rozpočtovaných 6639 €
avšak z dôvodu nutnosti zabezpečenia financovania iných projektov, v upravenom rozpočte
boli výdavky vo výške 0 €, skutočnosť 0 €, plnenie 0 %.

pasport MK, výdavky na vypracovanie pasportu MK na základe objednávky obce
Ostrov, v pôvodnom schválenom rozpočte vo výške 996, no v upravenom rozpočte sa
z dôvodu jeho nevypracovania v rozpočtovanom roku výdavky zníţili na 0 €, skutočnosť bola
0 €, plnenie 0 %.
v štvrtom projekte výstavba chodníkov boli rozpočtované finančné prostriedky na
výstavbu nových chodníkov, a to chodník k miestnemu cintorínu v Ostrove a spojovací
chodník medzi Športovou ulicou a Hlavnou ulicou, vo výške 44810, skutočnosť predstavovala
44807 €, čo je plnenie na 99,99 %.
V podprograme Dotácia SAD Trnava boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie
pokrytia výdavkov na prepravu osôb, ktorú zabezpečuje SAD, na základe poţiadavky obce
a podpísanej zmluvy s SAD Trnava, a to vo výške 2158 €, skutočné výdavky boli vo výške
2133, čo predstavuje plnenie 98,84 %.
V podprograme výkon prevádzkového pracovníka, obec rozpočtovala výdavky na
mzdu, odvody na prevádzkového pracovníka, taktieţ na prevádzkové stroje, ich údrţbu, a tieţ
pracovné odevy, a to vo výške16 840 €, /v tom výdavky z dotácie na prevádzkových
pracovníkov od UPSVR /ESF + ŠR v sume 4105 €/, skutočnosť predstavovala 14936 €, čo je
celkovo plnenie na 88,69 %.
V podprograme obecné autobusové zastávky neboli na rok 2010 schválené ţiadne
výdavky.
V podprograme Oprava zvonice v Malom Orvišti bolo pôvodne rozpočtovaných
2656, € avšak z dôvodu nutnosti zabezpečenia financovania iných projektov, v upravenom
rozpočte boli výdavky vo výške 0 €, skutočnosť 0 €, plnenie 0 %.
Program 8.: Vzdelávanie
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:
8.1. Predškolská výchova
8.2. Školské stravovanie
8.3. Základné vzdelávanie
8. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
122 001 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
118 881 €

% plnenia
94,98 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
42 164 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
42 164 €

% plnenia
100 %

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
524 990 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
483 796 €

% plnenia
92,15 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
154 335 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
154 335 €

% plnenia
100 %

v tom výdavky z prijatých úverov:
Rozpočet na rok 2010
350 620 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
310 616 €

% plnenia
88,59 %

V podprograme predškolská výchova, obec rozpočtovala výdavky na tieto projekty a
prvky a to
materská škola /výdavky na mzdy a odvody zamestnancov materskej školy, energie,
telefón, kancelárske potreby, učebné pomôcky/, vo výške 36 401 €, skutočné výdavky boli
32 917 €, čo je plnenie na 90,43 %
v prvku predškoláci boli rozpočtované výdavky z poskytnutej dotácie na predškolákov
/energie, učebné pomôcky/, a to vo výške 1065 €, skutočné výdavky boli vo výške 1065 €, čo
je plnenie 100 %.
na tretí projekt – rekonštrukciu MŠ na KSC boli rozpočtované finančné prostriedky.
vo výške 522 890, tom beţné výdavky na poplatky banke vo výške 4900, z Eur. Poľn. F. pre
rozvoj vidieka vo výške 154 335 € a z prijatého krátkodobého prekleňovacieho úveru vo
výške 350 620 €. Skutočné výdavky boli vo výške 481 185 €, čo je plnenie na 92,02 €. SR.
V podprograme školské stravovanie boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie
výdavkov na mzdy, odvody, prevádzku školskej jedálne pri MŠ v Ostrove, ktorá zabezpečuje
stravovanie detí v MŠ a ZŠ, a to vo výške 19 267 €, skutočné výdavky boli vo výške
17 524 €, čo predstavuje plnenie 90,95 %.
V podprograme základné vzdelávanie, obec rozpočtovala výdavky na štyri prvky a
projekty:
v prvku základná škola boli rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, prevádzku
základnej školy, jednak vo výške schválenej dotácie z MŠ SR 40 4050 €, skutočné výdavky
boli vo výške 40405 €, čo je 100 % plnenie, jednak výdavky z vlastných príjmov na energie,
údrţbu budovy z dôvodu sťahovania MŠ a ŠJ do priestorov ZŠ, z dôvodu rekonštrukcie MŠ
na KSC, vo výške 11 259 €, skutočné výdavky boli vo výške 10871 €, čo je plnenie na
99,25 %.
v prvku vzdelávacie poukazy boli rozpočtované výdavky vo výške schválenej dotácie
z MŠ SR na zabezpečenie činnosti krúţkov, a to na odmeny, odvody vo výške 694 € ,
skutočné výdavky boli 694 €, čo je 100 % plnenie. Obec z vlastných zdrojov financovala
výdavky vo výške 4,95 €, takţe celkové plnenie tohto prvku je na 100,71 %.
v prvku školský klub detí, obec rozpočtovala výdavky na mzdy, odvody, materiál,
pomôcky na zabezpečenie činnosti školského klubu detí, vo výške 8010 €, skutočné výdavky
boli vo výške 8020 €, čo je 100,13 % plnenie.

v projekte rekonštrukcia ZŠ obec rozpočtovala výdavky na projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu ZŠ vo výške 6910 €, skutočné výdavky boli 6910 €, čo je plnenie na 100 %.

Program 9.: Kultúra, šport
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v piatich podprogramoch:
9.1. Kultúrne a spoločenské podujatia
9.2. Grantový program
9.3. Správa a údrţba kultúrneho domu
9.4. Obecná kniţnica
9.5. Športový areál

9. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 20109
34 765 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
32 513 €

% plnenia
93,52 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
16 108 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
16 108 €

% plnenia
100 %

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
1 264 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
1 244 €

% plnenia
98 42 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

V podprograme kultúrne a spoločenské podujatia, obec rozpočtovala výdavky na päť
prvkov, a to na akcie poriadené obcou počas roka:
deň matiek
deň detí
deň učiteľov
ostrovské hody
divadelné predstavenia
Celkové rozpočtované výdavky na tento podprogram boli vo výške 1850 €, skutočné
výdavky boli vo výške 1841 €, čo predstavuje 99,51 % plnenie.

V podprograme grantový program boli rozpočtované výdavky na dva prvky:
dotácie subjektom mimo verejnej správy, a to konkrétne TJ Slovan Ostrov a OZ
Ostrovček. O rozdelení výšky dotácie rozhodla komisia zloţená z poslancov OZ.
Rozpočtované výdavky boli vo výške 5643 €, skutočnosť 5643 €, čo je plnenie na 100 %.
V podprograme správa a údrţba KD boli rozpočtované výdavky na energie, prevádzku
údrţbu a poistenie kultúrneho domu vo výške7568 €, skutočné výdavky boli vo výške 4491 €,
čo je 59,34 %.
V podprograme obecná kniţinica boli rozpočtované výdavky na odmenu knihovníčky,
energie, prevádzku a údrţbu MK a nákup kníh vo výške 2091 € , skutočné výdavky boli 2877
€, čo je 137,58 % plnenie.
V podprograme športový areál, obec rozpočtovala výdavky na údrţbu a prístavbu
športového areálu. Išlo konkrétne o rozpočtovanie výdavkov na opravu strechy a údrţbu
budovy z poskytnutej dotácie zo ŠR vo výške 8 608 €, skutočné výdavky boli vo výške 8608
€, ďalej na športové potreby zo schválenej dotácie z Úradu vlády vo výške 7500 € z roku
2009, ktorá nebola vyčerpaná, skutočné výdavky boli 7500 €, čo je plnenie na 100%,
z vlastných zdrojov rozpočtované na športové potreby a údrţbu vo výške 1630, skutočné
výdavky boli vo výške 887 €, čo je plnenie na 54,44 %. Ďalej výdavky na prístavbu objektu
TJ vo výške 1100 €, skutočné výdavky boli vo výške 1080 €, čo je plnenie na 98,14 %.
Program 10.: Prostredie pre život
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v troch podprogramoch:
10.1. Verejná zeleň
10.2. Verejný vodovod
10.3. Nájomné byty
10. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
13 430 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
12 966 €

% plnenia
96,55 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
286 118 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
286 118 €

% plnenia
100 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

v tom výdavky z úverov:
Rozpočet na rok 2010
274 288 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
274288 €

% plnenia
100 %

3. Finančné operácie
Rozpočet na rok 2010
9 700 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
9609 €

% plnenia
99,06 %

V podprograme verejná zeleň, obec rozpočtovala výdavky na údrţbu verejnej zelene,
nákup benzínu do kosačiek, opravu prevádzkových strojov, vo výške 3 570 €, skutočné
výdavky boli vo výške 3509 €, čo je plnenie na 98,30 €.
V podprograme verejný vodovod obec pôvodne rozpočtovala výdavky na výstavbu
vodovodu, no z dôvodu potreby finančných prostriedkov na iné investičné akcie neboli
rozpočtované v upravenom rozpočte ţiadne výdavky.
V podprograme nájomné byty boli rozpočtované beţné výdavky na manipulačné
poplatky, splácanie úrokov z úveru zo ŠFRB, na verejné obstarávanie vo výške 9 860 €,
skutočné beţné výdavky boli v sume 9457 €, čo je plnenie na 95,92 %. Ďalej boli
rozpočtované výdavky na doplnenie projektovej dokumentácie na výstavbu nájomných bytov
v sume 930 €, na výstavbu nájomných bytov jednak z úveru zo ŠFRB v sume 274 288 €
a jednak z vlastných zdrojov vo výške 10 900 €, skutočnosť bola 286 118 €, čo predstavuje
plnenie na 100 €. Ďalej v tomto podprograme boli rozpočtované splátky úveru zo ŠFRB vo
výške 9700 €, skutočnosť predstavovala výdavky vo výške 9609 €, čo je plnenie na 99,06 %.
Program 11.: Sociálne služby
V tomto programe sú výdavky obce rozčlenené v piatich podprogramoch:
11.1. Dôchodci
11.2. Opatrovateľská sluţba
11.3. Jednorazová sociálna pomoc v HN
11.4. Sociálne štátne dávky a pomoc
11.5. Príspevok na aktivačnú činnosť

11. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
3414 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
3099 €

% plnenia
90,76 %

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
584 €

Skutočnosť k 31. 12. 2010
584 €

% plnenia
100 %

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

v tom výdavky z dotácií a grantov:
Rozpočet na rok 2010
0€

Skutočnosť k 31. 12. 2010
0€

% plnenia
0%

V podprograme dôchodci, obec rozpočtovala výdavky na dva prvky, a to na príspevok
– stravovanie, kde obec rozpočtuje výdavky na príspevok na stravovanie vybraných
dôchodcov /osamelo ţijúcich/,z nízkych dôchodkom vo výške 300 €, skutočné výdavky boli
vo výške 173 €, čo je plnenie na 57,74 %, a v druhom prvku boli rozpočtované výdavky na
posedenie dôchodcov, ktoré zahŕňa jednak výdavky na vecné dary pre dôchodcov nad 65
rokov, a to vo výške 840 €, skutočnosť predstavovala 839 €, čo je plnenie na 99,94 %.
V podprograme opatrovateľská sluţba boli rozpočtované výdavky na mzdy a odvody
zamestnancom zabezpečujúcim opatrovateľskú sluţbu v obci, ktorú v roku 2010 vykonávala
jedna opatrovateľka do mája 2010, a to vo výške 1169 €, skutočné výdavky boli vo výške
1170 €, čo je 100,06 % plnenie.
V podprograme jednorazová sociálna pomoc v HN sa v upravenom rozpočte
rozpočtovali výdavky pre občanov v HN vo výške 332 €, obec neposkytla v roku 2010
ţiadnu finančnú výpomoc pre občanov v HN, takţe skutočné výdavky boli 0 €
V podprograme sociálne štátne dávky a pomoc boli rozpočtované výdavky na základe
schválenej dotácie na stravu a školské potreby deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi /
konkrétne v roku 2010 to bolo jedno dieťa/, a to vo výške 189 €, skutočné výdavky boli vo
výške 188 €, čo je 99,29 € plnenie.
V podprograme príspevok na aktivačnú činnosť, obec rozpočtovala výdavky na
prevádzkové stroje, náradie, stravovanie v rámci poskytnutej dotácie na aktivačnú činnosť,
a to vo výške 584 €, pričom skutočné výdavky boli vo výške 584 €, čo je 100 % plnenie.
Obec z vlastných prostriedkov prefinancovala 143 €, takţe celkové plnenie predstavuje
124,76 %.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2010
Výsledok hospodárenia za rok 2010 /bliţšie špecifikovaný v bode 10/ je schodok
rozpočtového hospodárenia, ktorý bol vykrytý zostatkom finančných operácií.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10% prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1. 1. 2010
Prírastky – z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky – poţitie rezervného fondu:
v tom - krytie schodku hospodárenia
- ostatné /oprava účt. R. 2010/
KZ k 31. 12. 2010

Suma v celých €
171 452

54 021

53 976
45
117 431

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1. 1. 2010
Prírastky – povinný prídel
1,25 %
- povinný prídel
%
- ostatné prírastky
Úbytky –závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- ostatné úbytky
KZ k 31. 12. 2010

Suma v celých €
731
1 014

1 420
325

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým 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
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 VUC.
A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. príspevkovým
organizáciám.
Obec Ostrov nemá zriadené ţiadne príspevkové organizácie.
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu /bežné transfery/ v celých €:
Poskytovateľ

-1MŠ SR
MŠ SR
MV SR
ÚPSVaR
ÚCD a PK
KÚ ŢP
ÚPSVaR
MV SR
ObU OKR
MŠ SR
ÚPSV+ESF
MF SR
Recykl.fond
ÚPSV+ESF
MV SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť: školstvo, matrika, ...
-beţné výdavky
-kapitálové výdavky
-2Školstvo – základná škola
Vzdelávacie poukazy
Matričná činnosť
Hmotná núdza /strava,ŠP/
Miestne a účelové komunikácie
Ţivotné prostredie
Rodinné prídavky
Register obyvateľov
Civilná ochrana
Predškolská výchova
Aktivačná činnosť
Výpadok výnosu dane
Separovaný zber
Prevádzkoví pracovníci
Voľby, referendum

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2010
-340405
694
1735
189
0
136
63
392
54
1065
585
12200
253
4105
1608

Suma
pouţitých
prostriedkov
v roku 2010
-440405
694
1735
186
0
136
63
392
54
1065
585
12200
253
4105
1608

Rozdiel
(stĺ.3 – stĺ.4)

-50
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnym fondom
Obci Ostrov bol schválený úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v celkovej výške
808 838 €..
Úver zo ŠFRB
ZS k 1. 1. 2010
Čerpanie úveru v roku 2010
Splátky úveru v roku 2010
KZ k 31. 12. 2010

Suma v h €
0
274 287,57
9 608,67
264 678,90

D. Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 4/2009 o podmienkach
poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu obce - na podporu všeobecne
prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
v celých €
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie: uviesť
-beţné výdavky
-kapitálové výdavky
-1TJ Slovan Ostrov
OZ Ostrovček

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2010
-25143
500

Suma pouţitých
prostriedkov v roku
2010
-35143
500

Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3)

-40
0

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky
- voči bankám

krátkodobý úver od Dexia banky Slovensko a.s. poskytnutý na
prefinancovanie a spolufinancovanie projektu EU /rekonštrukcia
MŠ na KSC/ vo výške 310 616,40

- voči dodávateľom

neuhradené faktúry vo výške 50 309,60 € v tom faktúry, ktoré
príšli v termíne do 15.1.2011 a súvisia s rokom 2010 vo výške
9 145,71

- voči štátnemu rozpočtu

ţiadne

- voči štátnemu fondu

dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške
264678,90 €

- voči subjektom mimo verejnej správy /nájomné byty/
vo výške 34 530,80 €

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2010 v celých €
AKTÍVA
Názov
A. Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok spolu:
z toho:
zásoby
zúčtov.medzi subjektami VS
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančné účty
poskyt. Návr. Fin. výpomoci dlhodobé
poskyt. Návr. Fin. výpomoci krátkodobé
C. Časové rozlíšenie
D.Vzťahy k účt. klient.št.poklad.
SPOLU:

ZS k 1.1.2010
KS k 31.12.2010
1224983
2034899
9329
960957
254697

5023
1775179
254697

206418

137650

104
822
0
15133
190359
0
0
763
0
1432164

122
488
0
18511
118529
0
0
1347
0
2173896

ZS k 1. 1. 2010
1306752

KZ k 31. 12. 2010
1270853

1306752

1270853

28649

668033

7763
0
731
20155
0
96763

6678
0
241844
108895
310616
235010
0
2173896

PASÍVA
Názov
A. Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
B. Záväzky:
z toho:
Rezervy
Zúčtov. medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
C. Časové rozlíšenie
D. Vzťahy k účt. klient. št. poklad.
SPOLU:

1432164

9. Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2010 v celých €
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
číslo účtu
50
51
52
53
54
55
56
57
58
591

číslo účtu
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

náklady
spotreb. Nákupy
služby
osobné náklady
dane a poplatky
ostat.nákl.na prev.č.
odpisy, rez.a opr.p.
finančné náklady
mimoriad. náklady
nákl. na transfery,...
daň z príjmov
celkom

výnosy
tržby za vl.výk.a tov.
zmena stavu vnút.z.
aktivácia
daňové výn.,z popl.
ostat.výn.z prev.č.
zúčt.rez.a opr.p.
finančné výnosy
mimoriadne výnosy
výn.z transf.a roz.p
výn.z transf.a roz.p
celkom

hlavná činnosť
obec
61664
74895
176679
8429
2380
76976
12545
0
7790
41
421399

hlavná činnosť
obec
8613
0
0
264670
21371
7763
214
0
0
81597
384228

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2010
výsledok hospodárenia
schodok

hlavná činnosť
obec
37171

10. Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch, v pokladni, výsledok
hospodárenia, použitie fondov, návrh uznesenia
Zostatok na beţných účtoch:
Zostatok v pokladnici
Zostatok na účte ŠJ
Zostatok na účte SF

116 667,97 €
762,99 €
772,56 €
325,39 €

Spolu

118 528,91 €

Zostatok rezervného fondu je k 31.12.2010 vo výške 117 430,96 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
Beţné príjmy za rok 2010
334 287,53
Beţné výdavky za rok 2010
335 788,28
Schodok
1 500,75
Zvýšenie o zostatok nevyčerpanej dotácie na stravu
2,54
Schodok
Kapitálové príjmy za rok 2010
Kapitálové výdavky za rok 2010
Schodok

-

€
€
€
€

1 503,29 €
185 234,41 €
820 503,14 €
- 635 268,73 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia schodok - 636 772,02 €
Finančné operácie za rok 2010
V tom
Prevod nevyčerpanej dotácie na športové potreby a
nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2009
7 500,80 €
Úver zo ŠFRB
274 287,57 €
Krátkodobý úver z Dexia banky na rek. MŠ
310 616,40 €
Prevod z prostriedkov RF
53 975,92 €
Splátka úveru zo ŠFRB
Zostatok finančných operácií k 31.12.2010

9 608,67 €
636 772,02 €

V priebehu rozpočtového roka bola časť kapitálových výdavkov krytá prijatým dlhodobým
úverom zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a prijatým krátkodobým úverom na
rekonštrukciu MŠ. V priebehu rozpočtového roka bola časť beţných výdavkov krytá
finančnými operáciami – nevyčerpanými prostriedkami zo ŠR z roku 2009. V priebehu
rozpočtového roka bola časť kapitálových výdavkov krytá čerpaním rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2010.

V Ostrove dňa 14. marca 2011

Vypracoval: Ing. Hana Zubáková

PhDr. Dana Borovská
starostka obce

