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Záverečný účet Obce RADAVA za rok 2010

1. Rozpočet obce na rok 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec na
rok 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2009 Uznesením
č. 17/151209

Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2010
Rozpočet obce v €
Príjmy celkom
Výdavky celkom

485 035
484 372

Z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

225 173
222 995
2 178

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

39 133
248 476
- 209 343

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

220 729
12 900
207 829

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v €
Plnenie príjmov časti rozpočtu bolo zabezpečené daňou z príjmov fyzických osôb
poukazovanej samospráve, daňami z nehnuteľnosti, miestnymi poplatkami a nedaňovými
príjmami, administratívnymi a inými poplatkami.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: v priebehu roku 2010 obec bola schopná splácať
svoje záväzky v lehote splatnosti. Finančný tok obce bol v súlade s príjmovou i výdavkovou
časťou rozpočtu.
Na základe opatrení ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovuje rozpočtová
klasifikácia je rozpočet obce aj v roku 2010 členený podľa zdrojov financovania /krytia/.
V roku 2010 boli použité nasledovné zdroje financovania rozpočtu:
111 – zdroj financovania štátny rozpočet,
52 – bankové úvery
43 – zdroje z predaja majetku
11GD – dotácia pre rozvoj vidieka

41 – vlastné zdroje obce,
72 – zdroj fin. vyžší územný celok
71 – iné zdroje, granty

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2010
177 273

Skutočnosť k 31. 12. 2010
149 980

% plnenia
84,6

Skutočný príjem:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 144 390 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 116 052 €, čo predstavuje
plnenie na 80 %
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21.807 €, bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 21 756 €, čo
je 99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 17 202 €, daň zo stavieb bola
vo výške 4 554 €
c) Daň za psa : 412 €
d) Daň za výherné hracie prístroje: 3 107 €
e) Daň za ubytovanie vo výške: 4 441 €
f) Daň za KO a drobné stavebné odpady: 4 212 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, príjmu z prenajatých
priestorov a objektov a príjem za stravné.
Rozpočet na rok 2010
16 458

Skutočnosť k 31. 12. 2010
16 244

% plnenia
98

a.) Príjmy z prenájmu vo výške: 1 652 €
b.) Správne poplatky /matrika, stavebné/: 586 €
c.) Príjmy – vyhlasovanie rozhlasom: 722 €
d.) Poplatky za stravovanie : 6 810 €
e.) Príjmy za dopravu: 743 €
f.) Poplatok za hrobové miesto: 3 480 €
g.) Ostatné poplatky: 2 251 €

3) Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy tvoria prevažne príjmy z predaja pozemkov a dotácie.
a) Príjem z predaja pozemkov vo výške:

129,28 €

b/ Dotácia – „Radava – rekonštrukcia obecných pozemných komunikácii“ vo výške:
39 004 €

4) Príjmové finančné operácie:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 11/300908 zo dňa 30.09.2008 bol schválený
Kontokorentný univerzálny úver, z ktorého obec čerpala v roku 2010 vo výške: 27 749 €.
Obec čerpala krátkodobý úver na úhradu kapitálových aj bežných výdavkov. Podľa § 17
ods.2 zák. č. 583/2004 z.z. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa návratné zdroje financovania môžu
výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov
bežného rozpočtu.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/170510 zo dňa 17.05.2010 bol schválený
euroúver vo výške 184 738 €, na zabezpečenie financovania investičného projektu „Radava –
rekonštrukcia obecných pozemných komunikácii“
Do príjmových finančných operácii patrí aj nevyčerpaná dotácia za predchádzajúci rok
2009 vo výške 8 241.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.

2

Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Nitra
Ministerstvo financií

3

PPA - Bratislava

4

Úrad NSK

200

Dotácia – rekonštrukcia pozemných
komunikácii
Dotácia rezbárske sympózium

5

Úrad NSK

600

Dotácia - turnaj dorastu

6.

Krajský školský úrad
Nitra
Krajský úrad životného
prostredia Nitra
Krajský úrad Nitra

660

Dotácia – deti MŠ predškoláci

92,35

Dotácia – životné prostredie

41,71

Dotácia – CD a PK

Krajský školský úrad
Nitra
ÚPSVaR Nové Zámky

582

266,64

Dotácia – evidencie obyvateľstva

562,91

Dotácia – stavebná agenda

744,44

Dotácia – voľby do NR SR

418,10

Dotácia – referendum

499,83

Dotácia – voľby do org. samosp.
krajov
Dotácia – povodeň

17.

Obvodný úrad Nové
Zámky
Krajský stavebný úrad
Nitra
Obvodný úrad Nové
Zámky
Obvodný úrad Nové
Zámky
Obvodný úrad Nové
Zámky
Ministerstvo financií
SR
ZMOS – dar

18.
19.

1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20.
21.

Suma v €
36 686
8 646
39 004

33,19

1 842,82

Účel
Dotácia - ZŠ
Dotácia na bežné výdavky 2010

Dotácia – vzdelávacie poukazy
Dotácia – HN školské potreby

700

Dar - povodeň

Hold. s.r.o. – dar

500

Dar – „Deň obce“

UPSVaR – Nové
Zámky
Úrad NSK

125,60

Dotácia – HN stravné

300

Dotácia – „Deň obce“

Ministerstvo financií
SR

120

Dotácia – výkon samosprávnych
funkcií obce

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

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v €
Rozpočet na rok 2010
482 663

Skutočnosť k 31. 12. 2010
484 372

% plnenia
101

1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2010
236 400

Skutočnosť k 31. 12. 2010
222 995

% plnenia
94

V tom:
Funkčná kvalifikácia
Výdavky verejnej správy
mzdy, odvody do ZP, DU
Energie OcU,

Rozpočet
78 100

Skutočnosť
74 662

% plnenia
95

7 100

6 385

89

Nakladanie s odpadmi odvoz
TKO
Verejné osvetlenie – energie,
údržba

7 000

5 834

83

5 500

4 980

90

Vzdelávanie ZŠ , mzdy
odvody do ZP, energie
Predškolská výchov MŠ,
mzdy, odvody do ZP , energie

39 490

36 686

93

24 420

26 258

107

Školská jedáleň, mzdy,
odvody do ZP
Sociálne zabezpečenie –
sociálna výpomoc občanom
Šport, energie, materiálové
náklady
Dom smútku energia, údržba

7 050

7 715

109

330

665

201

6 830

8 926

130

900

890

98

703

1 019

144

Spoločný obecný úrad
výdavky na stavebný úrad

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2010
203 263

Skutočnosť k 31. 12. 2010
248 476

% plnenia
122

V rámci kapitálových výdavkov obec v roku 2010 investovala z vlastných zdrojov, cudzích
zdrojov /úver/ ..
a/ Rekonštrukcia pozemných komunikácií : 238 688 €
b/ Rozhlasová ústredňa : 9 487 €
c/ Nákup umeleckých diel a zbierok /sochy/ : 301 €

3. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie tvorila splátka úveru z vlastných zdrojov vo výške 12 900 €
Z prijatého krátkodobého úveru v roku 2010 vo výške 27 749 € sa splatila čiastka 12 900 €
skutočné čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 14 849 €.

4. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu: poskytnuté prostriedky v roku 2010 zo štátneho rozpočtu boli
vyčerpané a vyúčtované, žiadne sa neprenášajú do roku 2011.
b) obec v roku 2010 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií
a finančných darov
Žiadateľ dotácie
ŠK RADAVA
ERKO

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2010
5 000

Suma použitých
prostriedkov v roku
2010
5 000

66

66

Rozdiel

0
0

V roku 2010 boli zaslané nasledovné žiadosti o dotáciu:
l. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Úrad NSK Nitra
a) Žiadosť o dotáciu 4. ročník turnaja dorasteneckých mužstiev o Pohár obce Radava
b) Žiadosť o dotáciu na 5. ročník rezbárskeho sympózia v Radave
c) Žiadosť o dotáciu „ Deň obce“ piaty ročník
2. Žiadosť „Radava a VDJ a rozšírenie vodovodu“ z Environmentálneho fondu
Bratislava

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2010
Obec k 31. 12. 2010 eviduje tieto záväzky:
a) voči bankám
b) voči dodávateľov

bankový úver vo výške:
preklenovací úver:

52 733 €
184 738 €

neuhradené faktúry vo výške: 3 501 €

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010
Aktíva
Názov

k 1.1.2010

Pozemky

k 31.12.2010
119501

119371

10284

10585

502555

708675

Sam.h. v a súbory h.v.

3834

13440

Ostatný dlh. nehm. m.

1329

1329

Dopravné prostriedky

664

497

Dlhodobý finančný majetok

171891

171891

Obstaranie dlh. hm. majetku

12974

11258

844

645

13049

2971

NBO

1747

723

PBO

129

129

838 801

1 041 514

Umelecké diela
Stavby/ZC

Pohľadávky nedaňové
Bankové účty

Majetok spolu

Pasíva
Názov

k1.1.2010

k 31.12.2010

Nevysporiadaný VH
minulých rokov

565972

565338

VH za úč. obdobie

2772

-14083

Zákonné rezervy

4492

5399

Zúč. medzi sub. verejnej sp.

8241

0

32

404

376

3501

6507

8093

36884

236472

Výnosy budúcich období

213525

236390

Pasíva spolu

838 801

1 041 514

Záväzky zo SF
Dodávatelia
Zúčtovanie s org. SP,ZP,DU
Bankové úvery

Stav hospodárenia obce Radava k 31.12.2010
Rozpočet obce

príjmy v €

Bežný rozpočet

225 173

222 995

2 178

39 133

248 476

-209 343

220 729

12 900

207 829

Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

výdavky v €

rozdiel v €

V členení bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet a kapitálový rozpočet vykázal schodok.
Schodok rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka krytý prijatým bankovým úverom
a hlavne euroúverom.
Výsledok hospodárenia obce sa vypočíta:
/príjmy bežného rozpočtu + príjmy kapitálového rozpočtu/ - /výdavky bežného rozpočtu +
výdavky kapitálového rozpočtu - euroúver /

/225 173 + 39 133/ - /222 995 + 248 476 - 184 738/
264306 – 286733 rovná sa - 22 427
V zmysle ustanovenia § 17 odsek 8, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania
prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ najviac v sume
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi
obcou a orgánom podľa osobitného predpisu.

Výsledok hospodárenia obce za rok 2010 je schodok vo výške - 22 427 €

