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Záverečný účet obce za rok 2009 obsahuje: 
 

 
 
 

 1. Rozpočet obce na rok 2009 
 
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 

 
 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 

 
 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2009 
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 9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti k 31.12.2009  
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I.  Rozpočet obce na rok 2009  
 
        Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009. 
Obec v roku 2009 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §-u 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.  
        V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú obce povinnosť po 
skončení rozpočtového roka zostaviť záverečný účet. 
        Pri spracovaní záverečného účtu obce vychádzajú z výsledkov účtovnej uzávierky a to  
z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov 
a strát a poznámky podľa platných opatrení MFSR. V roku 2009 viedli obce svoje 
účtovníctvo podľa platnej metodiky na tzv. akruálnom princípe s povinnosťou časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov, tvorby opravných položiek a tvorby rezerv 
        Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.  Rozpočet obce 
na rok 2009 bol schválený uznesením OZ č. 17 zo dňa 16.12.2008 (príloha č. 1) ako 
prebytkový s celkovým objemom príjmom  161 356 € a výdavkov v sume 158 534 €. 
V priebehu roka bol rozpočet upravený tri krát a to: 

- Zmena rozpočtu č. 1,  uznesením č. 21 zo dňa 7.8.2009 (príloha č. 2), 
- zmena rozpočtu č. 2, uznesením č. 23 zo dňa 27.11.2009 (príloha č. 3) a 
- zmena rozpočtu č. 3 vykonaná na základe disponibilného práva dňa 28.12.2009 

(príloha č. 4). 
Po uvedených úpravách rozpočtu celkové príjmy predstavujú sumu 300 289 €  a výdavky 
sumu 266 639 €. 
 

Rozpočet celkom 
 Schválený Upravený 
Príjmy celkom 161 356 300 289 
Výdavky celkom 158 534 266 639 
Hospodárenie obce     2 822   33 650 

 
 
  II. Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2009 v € 
 

1. Bežné príjmy v € (viď. príl. č . 1) 
 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

177 493 175 408 98,8 
 

1.1. Bežné príjmy daňové: 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

135 990 130 477 95,9 
 

a) Výnos dane z príjmov FO 
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Z predpokladanej finančnej čiastky 116 272 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2009 
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 111 887 €, čo predstavuje plnenie na 96,2%. 
 
  
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 15 668 € bol skutočný príjem vo výške 14 613 €, čo predstavuje 
plnenie na 93,3%. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8 393 € a dane zo stavieb vo 
výške 6 220 €. 
c) Dane za tovary a služby 

       Z rozpočtovaných  4050 € bol skutočný príjem v sume 3 977 €  , čo je 98,2% plnenie.   
       Príjmy z  dane za psa boli vo výške 312 € a za komunálne odpady vo výške  3 665 €. 
 
    1.2. Bežné príjmy nedaňové  

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

23 469 25 661 109,3 
 
       a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 

Túto skupinu príjmov tvoria  príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a príjmy z 
podnikania. Z rozpočtovaných 19 652 € bol skutočný príjem v sume 19 728 €, čo je 
100,4% plnenie. 
b) Administratívne a iné poplatky a platby z predaja služieb 
Z rozpočtovaných 3 054 € bol skutočný príjem vo výške 3 780 €, čo je plnenie  na 
123,8%. Ide o príjmy za  vydávanie rozhodnutia, overovanie podpisov,  náhodné  príjmy 
od  občanov za poskytované služby,  vyhlásenie MR, poplatky za opatrovateľskú službu, 
za služby DS, za pohrebné služby, poplatky za recyklačný fond a za MŠ.  

       c)  Úroky z vkladov   
       Z rozpočtovaných 33 € bol skutočný príjem 20 €, čo predstavuje 60,6 %. 
       d)  Ostatné príjmy   
       Tvoria ich príjem z refundácie poplatkov vo výške 1 176 €. 
       
      1.3.Granty a transfery  

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

18 034 19 270 106,9 
 

 boli zúčtované v nasledovných sumách: 
- transfer - prechod kompetencií             1 647 €  
- transfer - voľby 2 534 € 
- transfer na BV 9 268 €  
- transfer na spol. úrad 5821 € 

   
      2. Kapitálové príjmy v € (viď. príl. č . 1) 
 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

44 833 44 833 100,0 
tvoria ich :  
  - predaj pekárne 39 833  €   

         - dotácia na ind. potreby  5 000 € 
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 3. Finančné operácie v € (viď. príl. č . 1) 
 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

77 963 82 758 106,2 
tvoria ich :  
  - príjem z rozpočtov obcí na úver 34 391 €   

         - príjem z ostatných fondov obce  11 805 € 
         - dlhodobé úvery    36 562 € 
          
  III. Čerpanie výdavkov rozpočtu za rok 2009 v € 
 

1. Bežné výdavky v € (viď. príl. č . 1) 
 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

154 122 139 139 90,3 
 
         V tom:                                                                                  

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % 
plnenie 

Výdavky verejnej správy      81 953     73 350          89,5 
Požiarna ochrana             66             66    100,0 
Cestná doprava           830           597      71,9 
Nakladanie s odpadmi        7 892        7 892    100,0 
Všeobecná pracovná činnosť        1 660        1 287      77,5 
Verejné osvetlenie        4 907        4 485      91,4 
Rekreačné a športové služby        6 307        6 247      99,0 
Kultúrne služby        6 638        5 668      85,4 
Knižnica           481           313      65,1 
Vysielacie a vydav. služby           100             98      98,0 
Nábož. a iné spol. služby        1 065           905      85,0 
Materská škola      41 083      37 269      90,7 
Základné vzdelávanie           216           216    100,0 
Opatrovateľská služba           924           746      80,7 
Spolu  154 122  139 139    90,3 

 
2. Kapitálové výdavky v € (viď. príl. č . 1) 

 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

41 611 38 201 91,8 
  kapitálové výdavky tvoria:  
  - nákup pozemkov 680 €   

         - stožiar na internet  3 242 € 
         - výstavba žumpy pri predajni 1 279 € 
         - rekonštrukcia mosta a cesty 15 411 € 
         - rekonštrukcia cesty na Trenčín 3 065 € 
         - rekonštrukcia DS  9 234 € 
         - stavebné úpravy MŠ 5 290 € 
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   3.  Finančné operácie v € (viď. príl. č . 1) 
 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2009 % plnenia 

70 906 70 906 100,0 
tvoria ich :  
  - pôžička - urbár 2 047 €   

         - dlhodobé úvery  68 859 € 
 

4. Hodnotenie plnenia  programov obce 
Príloha č . 2 Záverečného účtu  

 
 
IV. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 

 
       Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami predstavuje prebytok v sume 54 752  €.        
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov podľa § 2 písm. b) a c) a § 10, ods. 3 písm. a) a b) sa výsledok 
hospodárenia obce zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, ktorý 
vykazuje prebytok alebo schodok rozpočtu obce. Súčasťou príjmov a výdavkov  nie sú 
finančné operácie sú však súčasťou rozpočtu obce a ich prebytkom  sa vykrýva schodok 
rozpočtu. 

 

Rozpočet  Príjmy Výdavky Výsledok 
hospodárenia 

Bežný rozpočet 175 408 139 139   36 269 
Kapitálový rozpočet   44 833   38 202     6 631 
Rozpočet spolu 220 241 177 341   42 900 
Finančné operácie   82 758   70 906   11 852 
S p o l u 302 999 248 247   54 752   

    Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu 
v sume 36 269 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok 
kapitálového rozpočtu v sume 6 631 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) 
a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok 
v sume 42 900 €. 
      Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií v sume 11 852 €, 
ktoré vznikli tým, že finančné prostriedky z ostatných fondov minulých rokov , ktoré sa 
v roku 2009 previedli do príjmovej časti rozpočtu na financovanie výdavkov  neboli použité. 
 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia obce: 
      
       Výsledkom hospodárenia obce za rok 2009 je prebytok vo výške  42 900 €. 
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku 
vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku zo ŠR,  z rozpočtu EU, alebo na základe osobitného predpisu, ktoré je 
možné použiť v nasledovnom rozpočtovom roku. Obec k 31.12.2009 eviduje takéto 
prostriedky vo výške 5 000 € ( dotácia na individuálne potreby obce – kapitálové výdavky). 
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V. Tvorba a použitie prostriedkov  fondov obce 
 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového   
 roka.  O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 

      Rezervný fond Suma v € 

PS k 1.1.2009                     0,- 

Príjmy – tvorba fondu z prebytku r. 2008              1.327,76 

Výdavky                     0,- 

Čerpanie fondu                     0,- 

KS k 31.12.2008              1.327,76 
 
Ostatné účelové fondy 
Obec vytvorila v predošlom účtovnom období účelový fond.   

       

Stav po schválení 
záverečného účtu za 

rok 2008 
Suma v Eurach 

Prevod prostriedkov
do príjmovej časti 

rozpočtu obce 
v roku 2009 

Zostatok  
k 31.12.2009 

Účelový fond 11.804,72 
 

11.804,72 
 

0,- 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon. 

 
 

 
 
VI.  Finančné usporiadanie vzťahov voči:  
 
        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. 
 
1. Štátnemu rozpočtu (granty a transfery): 
    Účel poskytnutej dotácie: 
    GRANTY A TRANSFERY 

- transfer - prechod kompetencií             1 647 €  
- transfer - voľby 2 535 € 
- transfer na BV 9 268 €  
- transfer na spol. úrad 5 820 € 

Sociálny fond Suma v € 
PS k 1.1.2009             1185,16 
Príjmy               294,00 
Výdavky               489,28 
KS k 31.12.2009               989,88 
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       - dotácia na ind. potreby  5 000 € 
   

   2. Právnickým a fyzickým osobám: 
    Obec v roku 2009 poskytla dotácie a transfery   právnickým  osobám  a   organizáciám  na     
    všeobecne   prospešný   alebo  verejnoprospešný účel v nasledovných sumách: 
    - príspevok na spoločný úrad 893 € 
    - transfer na členské príspevky 279 €  
    - transfer TJ 6 247 € 
    - príspevok MŠ 83 € 
    - príspevok ZŠ 216 €   
 
VII.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 

          AKTÍVA /majetok v €/                                                                stav k 31.12.2009                                     
Dlhodobý hmotný majetok: 435 685 
- pozemky 3 504                                            
- budovy a stavby 288 653                            
- stroje 728       
- dopravné prostriedky 1 140                                
- obstaranie dlhodobého majetku 141 660                  
Dlhodobý finančný majetok 92 611  
- cenné papiere 85 972 
- ostatný  6 639 
Dlhodobé pohľadávky   44                                           
Krátkodobé pohľadávky  16 340                                           
- pohľadávky z nedaňových príjmov  14 957     
- pohľadávky z daňových príjmov   1 383           
Finančný majetok 57 453         
- pokladňa  388                           
- bežný účet obce  57 065           
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 3 374        
Náklady budúcich období 622 
____________________________________________________________________ 
S P O L U  606 129                                     
 
PASÍVA /zdroje krytia v €/                                                stav k 31.12.2009 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. období 470 088  
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie, zisk 75 437                                           
Krátkodobé rezervy 5 927 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 000       
Dlhodobé záväzky 1 357 
Krátkodobé záväzky 9 086   
Bankové úvery  3 492                                 
Výnosy budúcich období 35 742     
_______________________________________________________________________ 
S P O L U  606 129                                           

 
 VIII.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009 

Obec k 31. 12. 2009 eviduje tieto záväzky: 
- dodávatelia  2 429                          
- zamestnanci 4 114                        
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- záväzky soc. zabezpečenia 2 109                         
- daňové záväzky  249 
- ostatné dane a poplatky 176 
IX.  Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
        Obec Krásna Ves nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje výnosy 
a náklady v samostatnom mimorozpočtovom účtovníctve. 
 
 
X.  Uznesenia obecného zastupiteľstva 
 

Obecné zastupiteľstvo Krásna Ves schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad na 27. zasadaní OZ dňa 21.5.2010 
 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 
2009 vo výške 37.900,00 Eur na tvorbu peňažných fondov obce a to nasledovne:      

1. Do rezervného fondu 3.790,00 Eur 
2. Do fondu na výstavbu novej MK „Do Sádkov“ 34.110,00 Eur. 
      Obec Krásna Ves navrhuje, aby kladný zostatok z finančných operácií vo výške   

11.852,00 Eur  bol zdrojom ostatných fondov obce. 
3. Ostatné fondy 11.852,00 Eur. 

 
     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu za rok 2009. 

 
 
V Krásnej Vsi, dňa 21.05.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


