Obec Pažiť
Obecný úrad 78
IČO: 00310913
DIČ: 2021278039
Bankové spojenie: Dexia banka a.s. 0808046001/5600

NÁVRH
Záverečný účet obce Pažiť
za rok 2010

V Pažiti , máj 2011

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PAŽIŤ ZA ROK 2010
1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2010
Podľa §16 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec
povinná spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na
nápravu nedostatkov.
Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka.
Účtovníctvo je vedené pomocou programového vybavenia WinIBEU od firmy IVES Košice.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Hospodárenie
obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010. Rozpočet obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 30.12.2009 uznesením 20/B/ 1, 1-krát bol zmenený.

SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2010
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Príjmy celkom

183.620

183.620

Výdavky celkom

183.620

183.620

Z toho
Bežné príjmy

93.920

93.920

103.510

103.510

Kapitálové príjmy

87.700

47.700

Kapitálové výdavky

80.110

80.110

2.000

42.000

0

0

Bežné výdavky

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

ROZBOR PLNENIA PRIJMOV v tis. Sk
rozpočet
183.620

Skutočnosť k 31.12.2010
157.175

% plnenia
85,60

BEŽNÝ ROZPOČET
DAŇOVÉ PRIJMY
A/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 111003
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 76.000.- € boli obci k 31.12.2010 poukázané
prostriedky vo výške 65.564,39 € čo predstavuje plnenie na 86,27 %.
B/Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov 121001 – predpoklad 4.200,- €, skutočnosť 4.424,41 € t. j. 105,34%.
Daň zo stavieb 121002 – predpoklad 2.700,- €, skutočnosť 2.792,17 € t. j. 103,41 %.
Príjmy za daň z nehnuteľností v obci sú vyrubované platobnými výmermi podľa VZN 4/2009.
C/ Dane za špecifické služby
Daň za psa 133001 – predpoklad 210,- € , skutočnosť 225,82 € t. j. 107,53 %.
Príjmy za psov ustanovuje VZN 5/2009. Platí sa za psa staršieho ako 6 mesiacov. Obec vyrúbi po
priznaní daň platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie
splatná do 31. januára bez vyrúbenia.
D/ Príjem za odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Daň za vývoz odpadu 133013 – predpoklad 5.200,- € , skutočnosť 5.376,69 € t. j. 103,40 %.
Príjmy od občanov za odvoz komunálneho odpadu sú vyrubované platovými výmermi podľa VZN
5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

NEDAŇOVÉ PRIJMY
A/ Príjem z prenajatých pozemkov 212002 – predpoklad 320,- €, skutočnosť 320,36 € t. j. 100
%. V tejto položke je zúčtovaný nájom za pozemky na základe zmluvy s PDP Veľké Uherce.
B/ Príjem z prenajatých budov 212003 – predpoklad 800,- €, skutočnosť 1.564,89 € t. j. 195,61
%
Ide o príjem z prenájmu kaderníctva 637,20 €, kultúrneho domu 495,05 €, domu rozlúčky 70,00 €,
telefónnej ústredne 162,64 €, ihriska 200,00 €.
C/ Ostatné administratívne poplatky 221004 – predpoklad 600,- €, skutočnosť 617,- € t.j .
102,83 %.
Tu sú zahrnuté správne poplatky, poplatky za osvedčovanie podpisov, listín, poplatky za vydanie
stavebného a kolaudačného povolenia, za rybárske lístky a pod.
D/ Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001 – predpoklad 430,- €, skutočnosť
533,62 €, t. j. 124,10 %.
Táto položka zahŕňa predaj smetných nádob (201,67 €), služby - kopírovanie (47,50 €), vyhlásenie
(274,50 €), za hrobové miesto (9,95 €).
E/Školné 223002 v MŠ – predpoklad 250,- €, skutočnosť 224,- € t. j. 89,60 %.
Obec vyberá príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa VZN 1/2008 – 4,- € /
dieťa/mesiac. Poplatok sa netýka detí ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.
F/ úroky z tuzemských vkladov 242
Predpoklad 300,- € bol naplnený len 0,87 € z dôvodu že nebol realizovaný predaj pozemkov a
nebolo zrealizované uloženie finančných prostriedkov na zvýhodnený úrok.
G/ Príjmy z refundácie 292019 – predpoklad 1.640,- €, skutočnosť 1.113,12 €, t. j. 67,87 %.
Položku tvoria príjmy za refundácia plynu 382,91 € v prenajatých priestoroch, refundácia nákladov

v MŠ od obce Malé Kršteňany 500,- €, za opatrovateľskú službu 84,67 €, za cestovné náklady
77,65 €, daňový bonus od daňového úradu 67,89 €.

Obec v r. 2010 prijala nasledovné granty a transfery
P.č.

poskytovateľ

SUMA V €

1.

ÚPSVar partizánske

2.

Krajský stavebný úrad

3

3.916,22

účel
CHD, 50i

371,70

Výkon štát.správy

Krajský úrad žp

47,20

Výkon štát.správy

4.

Ministerstvo vnútra

136,29 Výkon štát.správy

5.

Krajský školský úrad

710,00 Mś – výchova a vzd.

7.

upsvar

109,12 Dávka v hn-mš

8.

Obvodný úrad

903,70 Voľby NR SR

9.

Obvodný úraD

610,00 REFRENDUM

10.

OBVODNý úrad

557,39 Voľby do samosprávy

11.

Ministerstvo financií

5.373,00 Na bežné výdavky

Dotácie určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:
- na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR
- na úseku stavebného poriadku a bývania
- na úseku starostlivosti o životné prostredie
- na výchovu a vzdelávanie pre materské školy
- hmotná núdza
Dotácie v r. 2010 obec prijala tiež na voľby do NRSR, na referendum, na voľby do samosprávy
obcí, ktoré boli čerpané podľa potrieb – odmeny členom komisíí, občerstvenie, stravné, údržba
programu, cestovné.
Dotácie na základe uznesenia vlády – boli účelovo určené na financovanie bežných výdavkov z
titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.
Dotácia z UPSVaR – preplácanie nákladov podľa zmluvy CHD a 50i (mzda a odvody do
poisťovní).
Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy
Obec v r. 2010 mala kapitálové príjmy z predaja pozemkov a plynárenského zariadenia:
Položka 231
odpredaj plynárenského zariadenia
Položka 233001 predaj pozemkov
rozpočet

skutočnosť

47.700

19.591

%plnenia
41,07

17.000,30.000,-

17.771,1.820,-

104,53 %
0,06 %

Nebol zrealizovaný predaj pozemkov p.č. 39/130 o výmere 948 m² a p.č. 39/159 o výmere 640 m²
V r. 2010 bol odpredané plynárenské zariadenie v novej časti obce, výstavba v r. 2009
II.etapa na základe KZ 07/2010/RCJ SPP a. s. Bratislava. Zároveň bola zriadená zmluva o vecnom
bremene.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
rozpočet

skutočnosť

42.000

42.092

%plnenia
100,22

Položka 453 – zostatok prostriedkov z minulých rokov 2.000,Položka 513 Tuzemské úvery bankové – dlhodobé

2.091,42

104,57 %

40.000,- 40.000,00

100,00 %

V r. 2010 bol schválený pre obec termínovaný úver č. 30/037/10 (Dexia banka Slovensko a.s.,
Hodžova 11, Žilina) vo výške 40.000,- €, účel úveru: vybudovanie miestnej komunikácie a
refundácia nákladov na vybudovanie dažďovej kanalizácie. Splátky istiny úveru sú rovnomerné,
frekvencia splácania je v mesačných splátkach vo výške 1.111,- € a splátky budú realizované k 25.
dňu mesiaca. Amortizácia úveru: 10.10.2014.

ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV V €
názov
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

rozpočet

skutočnosť

103.510

95.060

80.110

59.889

0

2.222

183.620

157.171

Bežné výdavky
01116 Obce
Výdavky tvoria mzdové náklady 611 (starostka, pracovníčka, hlavná kontrolórka), odvody
(zdravotná poisťovňa 621 - 623, sociálna poisťovňa 625001-625007), odmeny poslancov, cestovné
náhrady 631001, energie 632001, všeobecný materiál 633006, poštovné a telekomunikačné služby
632003, knihy, reprezentačné výdavky 633016, licencie na programy 633018, školenia, inzercia
637003, služby – auditor 637005, stravovanie zamestnancov 637014 (55 % z hodnoty nákladov na
stravu), prídel do sociálneho fondu 637016 , údržba výpočtovej techniky, budov členské príspevky
- boli uhradené príspevky pre ZMOS, RVC, Región Šípok. Transfery jednotlivcovi (príspevok na
cestu na liečenie detí), transfery na nemocenské dávky (prvých 10 dní PN).
0112, 0170 finančná oblasť 637012
Poplatky banke – predstavovali poplatky za vedenie účtov a splátku úveru. Rozpočet 400,- € bol
naplnený vo výške 934,41 €. Čiastka oproti rozpočtu je vyššia z dôvodu jednorázového poplatku za
poskytnutie krátkodobého úveru v mesiaci apríl vo výške 165, 97 € za poskytnutie dlhodobého
úveru v mesiaci október vo výške 165,97 €.
0320 Ochrana pred požiarmi 642006
Tu je zúčtované zaplatenie známok pre členov DPZ vo výške 26,- €.

0510 Nakladanie s odpadmi
Všeobecný materiál 633006 – náklady tvorí nákup smetných nádob. Rozpočet 230,- € skutočnosť
220,15 €.
Výdavky sú za odvoz komunálneho odpadu 637004 predpoklad 6.000,- €, skutočnosť 5.416,50 €.
Je tam zaúčtované: úhrada fa za r. 2009 vo výške 493,63 €, r. 2010 za vývoz smetných nádob 3.297,81 €, za odvoz kontajnerov 1.051,- €, za separovaný zber – 574,06 €. Zostali neuhradené fa
za 10.-12. mesiac vo výške 1.389,30 €.
0610 Rozvoj bývania
Realizácia nových stavieb – cesty v novej časti obce – IBV.
0640 Verejné osvetlenie
Výdavky predstavujú spotrebu elektrickej energie 632001 – rozpočet 3.000,- € , Čerpanie - z
dotácie na bežné výdavky z dôvodu výpadku dane vo výške 672,22 € a z vlastných zdrojov vo
výške 1.981,27 €.
0810 Športová činnosť
Bola poskytnutá dotácia 642001 TJ obce Pažiť vo výške 460,- € na náklady spojené so
zabezpečením činnosti futbalového klubu – poplatky futbalovému zväzu za štartovné a rozhodcov.
0820 Kultúra
Čerpali sa sa prostriedky na akcie 637004 – deň matiek, najlepší žiaci, kultúrne leto, úcta k starším,
jubilanti, kde boli zabezpečené kvety, upomienkové predmety a občerstvenie pre občanov.
Položka 633006 – stoly do kultúrneho domu, blúzky pre spevokol Šípky a drobnosti.
Videokronika 637005
Náklady za zhotovenie DVD nosičov z kultúrnych akcií poriadaných v obci.
08205 Knižnica
V našej obci bola otvorená v pondelok a vo štvrtok v čase od 15,30 hod – do 17,00 hod. a prístupná
verejnosti v priestoroch vedľa klubu dôchodcov. V roku 2010 sa doplnil knižničný fond 633009 v
celkovej výške 42,61, zakúpený bol stolný futbal 633006 vo výške 122,- €. Výdavky na odmenu
knihovníčky 637027 boli čerpané v sume 440,- €.
0840 Náboženské a iné spoločenské služby
Dom rozlúčky - náklady boli na energiu 632001 vo výške 224,85 € a vodu 632002 vo výške 162,89
€.
0911 Predškolská výchova
Výdavky na mzdy 611 , príspevky do poisťovní 621-623, 625001-625007 (okrem toho že výdavky
boli z vlastných finančných zdrojov bola tu zúčtovaná aj dotácia na výchovu a vzdelávanie.
Cestovné 631001(dovoz stravy do MŠ zo školskej jedálne vo Veľkých Uherciach) , energie
632001 , vodné 632002 - výdavky boli z vlastných zdrojov a z dotácie z titulu výpadku dane.
Výdavky ďalej tvoria telekomunikačné služby 632003, interiérové vybavenie 6330011 – kúpil sa
nový koberec do triedy, všeobecný materiál, knihy 633009, časopisy, stravovanie 637014 , prídel do
sociálneho fondu 637016.
0912 Základná škola
Škole bola poskytnutá dotácia 642002 vo výške 70,- € na náklady spojené s oslavami 50. výročia
otvorenia školy a slúžila na úhradu za výrobu upomienkových predmetov pre pozvaných hostí.
10202 Staroba
Jednota dôchodcov

JD Pažiť bola poskytnutá dotácia 642002 vo výške 170,- € a bola použitá na náklady spojené s
organizáciou posedení a výročných schôdzí členov.
Rozpočtovaná bola položka 635006 – rutinná a štandartná údržba budov rozpočet . 2.400,Skutočnosť 0,- €. Nedošlo k realizácii úprav miestnosti na cvičenie pre seniorov.
Opatrovateľská služba
V obci bola jedna opatrovateľka do 30.11.2010 a starala sa o 1 opatrovanú. Bola zamestnaná na
skrátený pracovný úväzok. Náklady predstavujú mzdu 611 a odvody 621, 625001-625007.
Výdavkové finančné operácie
Čiastka 2.222,- € predstavuje splátku úveru za mesiac november a december 2010.
ČERPANIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV.
V obci boli vytvorené programy a podprogramy:
rozpočet
001 Plánovanie, manažment, kontrola
58.088
0010201 činnosť obecného úradu
28.058
0010202 chránená dielňa
2.730
0010204
0
0010208 čerpanie dotácii
1.670
0010209 hlavný kontrolór
2.830
00103
starostka obce
20.600
00105
obecné zastupiteľstvo
1.700
00106
audit
500
Zámer: Úspešná a príťažlivá obec
Zámer. Zodpovedný prístup k občanom
Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zámer: Kontrola obce
Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov
Zámer: Kontrola obce

skutočnosť
62.956,76
22.101,99
1.891,48
107,28
13.197,08
2.781,09
20.814,66
1.863,18
200,00

%
108,38
78,77
69,28
790,24
98,27
101,04
109,60
40,00

Zodpovednosť: starostka obce
Zodpovednosť: starostka obce
Zodpovednosť: starostka obce
Zodpovednosť: starostka obce
Zodpovednosť: poslanci OZ
Zodpovednosť: starostka obce

Komentár k programu:
program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s agendou
obecného úradu, daňovou politikou obce, s vedením účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so
zabezpečením administratívnych služieb. Súčasťou programu je kontrola hospodárenia kontrolórkou obce a
auditorom. Podprogramy zahŕňajú všetky aktivity a čínnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením
chodu obce. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania, poistné, cestovné náhrady, reprezentačné, energie, všeobecný materiál, školenia, odmeny
poslancom Obecného zastupiteľstva. Naša obec je členom rôznych združení kde prispieva členským
príspevkom.

003 Bezpečnosť
01 ochrana pred požiarmi

100
100

Zámer: Propagácia činnosti a udržiavanie tradícií DPZ

26,00
26,00

26,00
26,00

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár k programu:
Osveta a dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení pri každej manipulácii s ohňom, v obci je DPZ,
obec zaplatila členské známky.

004 Odpadové hospodárstvo
001 smetné nádoby
002 vývoz odpadu

6.230
230
6.000

5.636,65
220,15
5.416,50

Zámer: V plnej miere zabezpečiť likvidáciu odpadu na území obce.

90,47
95,72
90,28

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár k programu:
Obec zabezpečuje nákup smetných nádob pre občanov pre zber netriedeného odpadu. Sprostredkuje službu.
Obec je v zmysle platných predpisov povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu. Zber, vývoz
a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje do zberných nádob a vriec. Finančné prostriedky predstavujú
úhradu faktúr za vyššie uvedené činnosti zabezpečované Technickými službami mesta Partizánske. Obec
vykonávala po celý rok separovaný zber odpadu.
roku 2010 bolo odvezené z obce 79,79 ton odpadu.
Z toho
v tonách
zmesový odpad
60,23
objemový odpad
3,94
stavebný odpad
2,61
pneumatiky
3,78
plasty,papier,sklo
7,88
kovové odpady
0,68
žiarovky, elektrické zariadenia
0,67

005 Komunikácie
01 cesty

55.110
55.110

34.888,69
34.888,69

Zámer: Budovanie a stály rozvoj obce

63,31
63,31

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár k programu:
V roku 2010 bola vybudovaná cesta na novovzniknutej štvrti za záhradami, kde bol vybudovaný podklad a
vyfakturovaná čiastka za cestu - úsek Trník Štefan - Mitaš Vladimir. Obci zostali neuhradené faktúry za
cestu vo výške 8.075,32 €.

006 Vzdelávanie
001 materská škola
002 základná škola

25.772
25.522
250

21.138,79
21.063,79
70,00

82,02
82,53
28,00

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
Zodpovednosť: riaditeľka MŠ
Zámer: Spolupráca so základnou školou na vysokej úrovni.
Zodpovednosť: starostka obce
Komentár k programu:
Podprogram materská škola predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci materskej školy, výdavky tvoria
mzdy, odvody, školské potreby, príspevok na stravovanie, cestovné, réžijné náklady.
Podprogram základná škola – výdavok predstavuje dotáciu na oslavu 50. výročia otvorenia novej školy na
základe zmluvy o poskytnutí dotácie.

007 Telovýchovná jednota
Zámer: zachovanie športu v obci

1.000

460,00

46,00

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár k programu:
Zvýšenie fyzickej pohyblivosti a aktivity. Výdavky tvorí dotácia na činnosť na základe zmluvy o poskytnutí
dotácie.

008 Kultúra
01 knižnica
02 kultúrne podujatia a vybavenie KD
03 videokronika

3.930
600
3.000
330

2.863,21
607,91
1.856,97
398,33

72,83
101,32
61,90
120,71

Zámer: Kniha – priateľ človeka, zabezpečiť prístup občanov ku knižničným jednotkám
Zodpovednosť: starostka obce
Zámer: Činnosti a aktivity spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí v obci a skvalitnenie vybavenia
kultúrneho domu.
Zodpovednosť: starostka obce
Zámer: zachovanie udalostí pre nastávajúce generácie.
Zodpovednosť: starostka obce

Komentár k programu:
Podprogram knižnica – stabilné otváracie hodiny umožňovali prístup širšej verejnosti ku knižničným
jednotkám. Je tu zaúčtovaná odmena knihovníčky, nákup kníh a nákup stolného futbalu - k prilákaniu
väčšieho počtu návštevníkov knižnice.
Podprogram kultúrne podujatia zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením kultúrnych
podujatí Dňa matiek, MDD, podujatia k Mesiacu úcty k starším a Mikulášskeho večierka pre najmenších
obyvateľov obce. Rôzny posedenia pri príležitostiach – jubilanti, vítanie detí do života, posedenie s
najlepšími žiakmi a s deviatakmi, maturantmi, absolventmi VŠ.
Podprogram videokronika predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Čiastka
čerpania predstavuje úhradu za zhotovenie DVD na základe faktúry.
Podprogram videokronika predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Čiastka
čerpania predstavuje úhradu za zhotovenie DVD na základe faktúry.

009 Prostredie pre život
0102 údržba zelene a ciest
02 verejné osvetlenie
03 cirkev
04 dom rozlúčky
05 inžinierske siete-doplatok

5.010
1.450
3.000
360
200

2.873,56
549,57
1.981,27
0,00
342,72

171,36

25.000

25.000,00

100,00

Zámer: zabezpečenie bezpečného a krásneho prostredia obce.
Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.
Zámer: Dobudovanie IBV Pažiť.
Zámer: Dôstojné miesto zosnulých.

57,36
37,90
66,04

Zodpovednosť: starostka obce
Zodpovednosť: starostka obce
Zodpovednosť: starostka obce
Zodpovednosť: starostka obce

Komentár k programu.
Podprogram - Údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz a doplnenie výsadby na námestí pred
kostolom.
Podprogram verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a úhrada nákladov
za energie.
Podprogram Dom rozlúčky - Pravidelná údržba zelene, kosenie a polievanie. Zúčtované sú bežné výdavky
na energiu.
Podprogram – Dobudovanie IBV Pažiť – bol splnený záväzok z r. 2009 – vybudovanie dažďovej kanalizácie
v novej časti obce.

01

Sociálne služby
001 Opatrovateľská služba
002 Jednota dôchodcov

Zámer: Pomoc odkázaným občanom.
Zámer: Dôstojná jeseň života.

3.380
810
2.570

1.005,71
833,71
172,00

29,75
102,93
6,69

Zodpovednosť: starostka obce
Zodpovednosť: starostka obce

Komentár k programu:
Program zahŕňa činnosť opatrovateľskej služby, náklady tvoria mzdy a odvody do poisťovní.
Podprogram Jednota dôchodcov – náklady tvorí príspevkom na činnosť miestnej organizácie. Nebolo
zrealizovaná úprava miestnosti na cvičenie pre seniorov.

01101 Geodetické služby
spolu výdavky

0
183.620

324,00
157.168,37

85,59

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2010
Výsledok hospodárenie je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Príjmy obce
boli vo výške 115.082,96 € a výdavky obce boli vo výške 154.946,37 €.
Výsledok hospodárenia je schodok rozpočtu vo výške 39.863,41 €. Výsledok hospodárenia obec
vykryla s úverom.
Koncový stav účtu obce Pažiť k 31.12.2010 je zhodný s počiatočným stavom účtov
v Hlavnej knihe k 1.1.2011. Zároveň je dodržaná bilančná kontinuita, nakoľko sa aktíva rovnajú
pasívam.
Majetok – AKTÍVA = 470.971 €
Vlastné imanie a záväzky – PASÍVA = 470.971 €
V r. 2010 obec netvorí rezervný fond.

STAV K 31.12.2010
- Bežný účet
- Pokladňa
− Sociálny fond

6,01 €
0,00 €
50,28 €

k 31.12.2010 obec vedie jeden bankový účet v banke Dexia slovensko a.s. Topoľčany, ktorý je
analyticky rozdelený a účtuje sa tu aj sociálny fond.

Sociálny fond – tvorba a použitie
Sociálny fond

Suma v €

Stav k 1.1.2010

56,37

Povinný prídel

245,35

Úbytky

251,44

Konečný zostatok k 31.12.2010

50,28

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
Obec je úverovo zadĺžená. Zostatok dlhu k 31.12.2010 37.778,- €.
PREHĽAD O STAVE POHĽADÁVOK K 31.12.2010
Obec k 31.12.2010 neeviduje pohľadávky.

INÉ

Obec nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a preto nevykazuje žiadne
výnosy v podnikateľskej činnosti.
Obec v roku 2010 vytvorila krátkodobé rezervy vo výške 2.957,53 €
(na nevyčerpané dovolenky z r. 2010, odmenu auditorovi)

náklady

a

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:
VOČI DODÁVATEĽOM
z toho
Názov
Strabag, a. s.
Peter Mlátko
Peter Mlátko
Vydavateľsto TEMPO
Technické služby
SPP, a. s.
SPP, a. s.
SPP, a. s.
Technické služby
Šesták Ľuboš
Tesco copiers
Orange
Orange

10.503,87 €

−

číslo faktúry
151/2010
154/2010
162/2010
166/2010
167/2010
176/2010
177/2010
178/2010
180/2010
182/2010
189/2010
190/2010
191/2010

5.000,03
1.000,00
2.075,29
266,00
403,16
450,00
294,00
348,00
404,93
175,00
51,37
20,19
15,90

−

VOČI ZAMESTNANCOM
z toho odstupné starostka obce
mzdy za mesiac december

−

VOČI INŠTITÚCIAM
.
461,11 €
Ide o zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a daňový úrad.

cesta
cesta
cesta
kalendáre
vývoz odpadu
plyn
plyn
plyn
vývoz odpadu
oprava kotla
kopírka
mobil
mobil

7.491,44 €
5.000,00
2.491,44

Podrobné príjmy a výdavky podľa kódov zdroja, rozpočtovej klasifikácie, ekonomickej
klasifikácie tvoria prílohu záverečného účtu.
Vypracovala: Bc. Mária Gendiarová
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Návrh uznesenia:
Záverečný účet obce za rok 2010 bol schválený …...........................................................
Záverečný účet bol schválený na 3. zasadaní OZ obce Pažiť dňa:
číslo uznesenia:
Počet poslancov: 3
Počet prítomných poslancov:

za:

proti:

zdržal sa:

