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Záverečný účet Obce Vinodol za rok 2010. 

 
 
1. Rozpočet obce na rok 2010  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2010. 
Obec v roku 2009 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. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  
kapitálový   rozpočet ako   schodkový.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2009 uznesením 
č.31/12/09.   
V priebehu roka bol rozpočet v časti príjmovej a aj výdavkovej upravený. 
 

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2010 
 
Rozpočet obce v € : 

 
 
 
 
 

z toho :  
 
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Príjmy celkom 1110644,07 
Výdavky celkom 1229092,94 
Hospodárenie obce - schodok -118448,87 

Bežné príjmy 755194,24 
Bežné výdavky 834805,72 
Schodok bežného rozpočtu -79611,48 

Kapitálové príjmy 355449,83 
Kapitálové výdavky 394287,22    
Schodok kapitálového rozpočtu -38837,39 

Príjmové finančné operácie 0   
Výdavkové finančné operácie 0 
Hospodárenie z fin. operácií 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v €  
 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
1.352.714,26              1.110.644,07                      82,10% 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
445.853,-               348.739,92                   78,21% 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  369.847,- € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 268.993,02 € čo predstavuje plnenie na 
72,73 %. 
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 43.351,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 49.359,89 €, čo je 
113,85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 40.559,52 €, z toho 9721,52 € za 
nedoplatky z minulých rokov, dane zo stavieb boli vo výške 8797,37 €, z toho 870,43 € 
za nedoplatky za minulý rok. 
K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 3.714,38 €. 
c) Daň za psa  1.124,- € a 24,-€ za predchádzajúce roky. Zostatok pohľadávok k 31.12.2010 
je 64,- €. 
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 725,08 € 
e) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 8.989,- € 
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19.527,93 €, z toho 1679,45 za 
staré roky. Pohľadávky k 31.12.2010 za odpad sú vo výške 3.113,28 €. 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
16.212,90                 11.408,73                   70,37% 

 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných príjmov z prenájmov 1.498,12 € bol príjem prenajatých pozemkov vo 
výške 12,94 € (poľovnícke združenie), príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo 
výške 908,31 €, príjem za prenájom strojov vo výške 6,63 € (zapožičanie drtičky). 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky : 
Z rozpočtovaných 14.714,78 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 10.480,85 €, čo je 
71,22 % plnenie.  
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov vo výške 1.334,04 €, z predaja 
tovarov výrobkov a služieb, ktoré sú vo výške 1.718,93 €, z úrokov z účtov vo výške 954,92 
€, z výťažkov lotérie a iných podobných hier vo výške 4.480,50 €. Vlastné príjmy Základnej 
školy boli vo výške 617,58 €, poplatok za MŠ vo výške 1.110,- €, poplatky ostatné boli vo 
výške 24,68. Refundácia odmeny skladníka CO vo výške 187,20 €.  
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
395.198,53               395.045,59                 99,96 % 

 
Obec prijala nasledovné granty a transfery : 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. ÚPSVaR  2.391,93  Aktivačná činnosť 
2. Obvodný úrad Nitra 2.414,19 Na voľby prezidenta, VUC, EP 
3. Obvodný úrad 5.577,84 Dotácia na povodne 
4. Krajský školský úrad 261.624,-  Školstvo 
5. Obvodný úrad  Nitra 1.735,25 Matrika 
6. ÚPSVaR Nitra 3.151,62 Stravné pre deti v HN 
7. Krajský školský úrad 1.978,- Na Materskú školu 
8. ÚPSVaR Nitra 862,92 Školské potreby pre deti v HN 
9. ÚPSVaR Nitra 88.341,28 Na sociálne dávky jednotlivcom 
10. ÚPSVaR Nitra 2.260,92 Osobitný príjemca 
11. MF SR 19.237,- Za výpadok výnosu dane z príjmov 
12. Obvodný úrad Nitra 643,83 Evidencia obyvateľstva 
13. Krajský školský úrad 4.447,- Vzdelávacie poukazy 
14. KÚ ŽP NR 222,98 Dotácia z KUŽP 
15. NSK 450,- Dotácia na šport a kultúru 
16. Obvodný úrad NR 2.121,02 Dotácia na voľby 

 
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 
355.449,83 355.449,83 100%  

 
a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 
    V roku 2010 obec nemala  príjem z predaja kapitálových aktív. 
 
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
     V roku 2010 obec nemala príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív..  
 
c) Granty a transfery 
Obec v roku 2010 dostala  nenávratný finančný príspevok z MVaRRSR a to na rekonštrukciu 
Základnej školy vo Vinodole. 

 
5) Príjmové finančné operácie :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
140.000,-                        0 0 
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v € 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
1.306.088,38                   1.229.092,94                 94,10% 

 
1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
872.511,16                      834.805,72                  95,68% 

 
v tom :                                                                                                                            v € 
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 192.234,50     180.885,79 76,49% 
Požiarna ochrana 1.089,53 801,96 73,61% 
Voľby  2.121,02 2.121,02 100,00% 
Matrika 1.829,- 1.732,25 94,71%  
COO 5.765,04 5.938,55 100,00% 
Všeobecná pracovná oblasť 2.409,18 2.517,43 104,49% 
Cestná doprava 8.900,- 5.330,20 59,89% 
Nakladanie s odpadmi 37.130,06 39.278,27 105,76% 
Rozvoj obci 7.500,- 6.808,92 90,79% 
Verejné osvetlenie 11.599,- 9.146,95 80,81% 
Rekreačné a športové  22.350,- 21.058,39 94,22% 
Kultúra + ohňostroj 3.828,- 3.960,84 103,47% 
Náboženské spoločnosti  13.020,- 3.262,56 25,06% 
Predškolská výchova 65.598,29 64.466,64 98,27% 
Základná  škola – rekonštr.zariadeni 64.859,80 64.859,80 100,00% 
Miestny rozhlas 1.800,- 2.003,96 111,33% 
Staroba 26.290,- 18.585,97 70,70% 
Sociálna pomoc občanom 94.616,74 94.616,74 100,00% 
Základné vzdelanie 309.571,- 309.571,- 100,00% 
Spolu 872.511,16 834.805,72 95,68% 

 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 101.229,88  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 93.479,89 €, 
čo je 92,34 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, 
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov materskej školy s výnimkou 
právnych subjektov. 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  38.911,50 € skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 33.055,53 €, čo je 
84,95 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 288.120,61 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 269.157,45 €, 
čo je 93,42 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 
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d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 134.678,17 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 129.744,93 €, 
čo predstavuje 96,34 % čerpanie. 
 
e.) Bežné výdavky RO s PS :  
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
309.571,-               309.571,-                                  100,00 % 

 
 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                       266.071,- € 
Školská jedáleň                                          33.500,- € 
Školský klub                                              10.000,- € 
 
Na Základnú školu obec dostala dotáciu z KŠU Nitra a túto dotáciu vyčerpala v plnej výške. 
Na školskú jedáleň a školský klub obec poskytuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, 
nakoľko sú bez právnej subjektivity, ale sa účtujú spolu so základnou školou. 
 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
433.577,22                   394.287,22                                 90,94 %             

 
v tom : 

                    v € 
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 50.000,- 10.710,- 21,42 % 
Školstvo –  MVaRRSR  355.449,83  355.449,83 100,00 % 
Školstvo – vlastné prostriedky 28.127,39 28.127,39 100,00% 
Spolu 433.577,22 394.287,22 90,94 % 

 
a) Výdavky verejnej správy ... 10.710,- €: jedná sa o vypracovanie projektu na   
                                                      verejné osvetlenie 
b) Školstvo - MVRRSR..............355.449,83 € - jedná sa o príspevok zo ŠR  
                                                      z MVaRRSR na rekonštrukciu Základnej školy 
c.) Školstvo................................  28.127,39 €, jedná sa o dofinancovanie rekonštrukcie  
                                                      ZŠ z vlastných prostriedkov, t.j. 5 % 

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
0,-                      0,-                                          0,-             
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010 
 
     4.a.) Hospodárenie obce podľa § 10 odst.3 písm. a.), b.) a c.) za rok 2010 skončilo  
             schodkom, a to: 
 
             BP +  KP + FO =  1.110.644,07 € 
             BV + KV + FO =  1.229.092,94 € 
             P – V                =    -118.448,87 € 
 
    4.b.) podľa § 10 odst.3 písm. a.) a b.) ako zdroj tvorby rezervného fondu v nadväznosti na §  
            15 a § 16 citovaného zákona schodkom, a to: 

 
   BP + KP  =  1.110.644,07 € 
   BV + KV =  1.229.092,94 € 
   P – V       =   - 118.448,87 € 
 

    4.c.) hospodársky výsledok obce v zmysle akruálneho účtovníctva a v zmysle zákona  
           o účtovníctve, ako rozdiel Nákladov a Výnosov pred zdanením je v strate 122.432,-€  
             

 
 
 

5. 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  118.334,04           

Prírastky - z prebytku hospodárenia 0 

               - ostatné prírastky  32.849,92 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 0       

               - krytie schodku hospodárenia 0 

               - ostatné úbytky  32.797,38 

KZ k 31.12.2010                     118.386,58     
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Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2010 117,62   

Prírastky - povinný prídel -   1    %                                             779,83 

               - povinný prídel -        %                                                      0 

               - ostatné prírastky     0 

Úbytky   - závodné stravovanie                         0 

              - regeneráciu PS, dopravu                700,-   

              - dopravné                            0 

              - ostatné úbytky                                                0   

KZ k 31.12.2010 197,45 

    
 
6. 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. 

 
A. 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. podnikateľskej činnosti 

 
Stravovanie účelové  

Celkové výnosy                   72.880,- € 
Celkové náklady                   80.009,- € 
Hospodársky výsledok – strata         - 7.129- €  pred zdanením 
                                                          - 7.130,-€ po zdanení 
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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 - 
ÚPSVaR Aktivačná činnosť –b.v.        2.391,93                2.391,93 0 

KÚŽP NR Životné prostredie- b.v.           222,98            222,98 0 

MF SR  Dot. na výpadok výnosu  DzP       19.237,-       19.237,- 0 

KŠÚ NR Základná škola – b.v.     261.624,-      261.624,- 0 

Ob.úrad  Matrika – b.v.         1.735,25         1.735,25 0 

ÚPSVaR Stravné pre deti v HN – b.v.         3.151,62         3.151,62 0 

KŠÚ NR Materská škola         1.978,-         1.978,-           0 

ÚPSVaR  Školské potreby HN –b.v.            862,92            862,92       0 

ÚPSVaR Sociálne dávky jednotlivcom       88.341,28        88.341,28         0 

ÚPSVaR Osobitný príjemca – b.v.         2.260,92         2.260,92  0 

Ob.úrad Voľby – b.v.         2.121,02         2.121,02 0 

Ob.Ú NR Evidencia obyvateľstva – b.v.            643,83             643,83 0 

KŚÚ NR Vzdelávacie poukazy – b.v.         4.447,-          4.447,- 0 

Ob.úrad Povodne         5.577,84           5.577,84 0 

NSK Kultúra a šport            450,-              450,- 0 

 
 
C. Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu s poskytovateľom, t.j. Ministerstvo výstavby  
     a regionálneho rozvoja SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku –  
     Rekonštrukcia ZŠ Vinodol. Boli to finančné prostriedky na kapitálové výdavky a taktiež  
     finančné prostriedky na bežné výdavky, a to na interiérové vybavenie a počítačové   
     vybavenie ZŠ. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú  
     sumu 459.564,12 €, z čoho obec 5 % zaplatila z vlastného rozpočtu.  
 

 
D. Obec v roku 2010 poskytla dotácie  na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  
v roku 2010 

 
- 2 - 

Suma  použitých 
prostriedkov 
v roku 2010 

 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
 
 

- 4 - 
Telovýchovná jednota - bežné výdavky 17.700,- 17.700,- 0 

Nohejbalový klub-bežné výdavky           1.000,-          1.000,-            0 
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Kynologický klub-bežné výdavky              700,-             700,-            0 

OZ  ČIN ČIN- bežné výd.           1.420,-          1.420,-           0 

OZ AMARO NÍPO – bežné výdavky              100,-                100,-                  0 

Klub dôchodcov – bežné výdavky              497,65             497,65             0 

DFS SÍLEŠÁNEK – bežné výdavky              650,-                650,-             0 

Poľovnícke združenie – bežné výdavky              500,-             500,-           0 

OZ ZOULUS – bežné výdavky           1.300,-             1.300,-           0  

DDS Rámus – bežné výdavky           1.000,-          1.000,-           0 

 
Organizácie požiadali o predĺženie termínu vyúčtovania. Všetky dotácie, ktoré boli 
poskytnuté, boli vyúčtované do 15.1.2011. 
 
 
 
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v € 
 
 

AKTÍVA v € PASÍVA v € 
Neobežný majetok 600063 Vlastné imanie 1203321 

Dlhodobý hmotný majetok 256207 
Výsledok 
hospodárenia 1203321 

Dlhodobý finančný majetok 343856     

Obežný majetok 990200 Záväzky 25142 
Zásoby 1938 Rezervy 6382 

Zúčt.medzi subj.VS 679055   

Krátkod.pohľadávky 12980 Dlhodobé záväzky 125 

Finančné účty 292349 Krátkodobé záväzky 18635 

Poskyt.návr.fin.výpomoci 3878   
Časové rozlíšenie 0 Časové rozlíšenie 361800 
Spolu: 1590263 Spolu: 1590263 
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010 
 

Obec k 31.12.2010 neeviduje žiadne záväzky, nakoľko nemala žiadny úver. 
 

 
 
 

 
9. Uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie s výhradami: 
- strata v podnikateľskej činnosti 
- neschválené rozpočtové opatrenia Obecným zastupiteľstvom 
 
Obecné zastupiteľstvo  prebytok rozpočtového hospodárenia nerozdeľuje, nakoľko HV podľa 
§ 10 odst.3 písm. a.) a b.) ako zdroj tvorby rezervného fondu v nadväznosti na § 15 a § 16 
zákona 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy bol schodkový. 
 
. 
 
 
Spracovala: Silvia Ďuranová                                         Stanislav Melišek 
Vo Vinodole, dňa 30.3.2010                                          starosta obce: 
 
 
 
Vyvesené:  
Zvesené:    
 
 
 
 
 
 


