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Obec Horný Pial je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, ktorý hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami v súlade so zákonom č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Postupy účtovania sú upravené Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení Opatrenia 

MF SR č. 25189/2008-311 a Opatrenia MF SR č. MF/24240/2009-31. 

 

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie 

jedného kalendárneho roka.  

Záverečný účet obce obsahuje: I. bilanciu aktív a pasív 

     II. údaje o plnení rozpočtu obce 

     III. tvorbu a použitie fondov 

     IV. prehľad o stave a vývoji dlhu 

     V.  usporiadanie výsledku hospodárenia 

VI. audit 
 

 

 

I. BILANCIA  AKTÍV  A PASÍV 

 

 
 

Aktíva k 31.12.2010  v € 
Účtovná hodnota Reálna hodnota 

Budovy a stavby                406 131,73               233 086,29 

Samostatné hnuteľné veci 13 946,76 1 660,13 

Drobný dlhodobý HM 23 770,40 20 002,08 

Pozemky 22 358,89 22 358,89 

Cenné papiere 51 577,26 51 577,26 

Mat. na sklade vrátane invent. 14 626,23 14 626,23 

Pokladnica 0 0  

Bežné účty 2 284,97 2 284,97 

Sociálny fond 464,98 464,98 

Rezervný fond 100,74 100,74 

Ceniny 0 0 

Depozit v banke 2 196,82 2 196,82 

Pohľadávky na daniach a popl. 1 451,38 1 454,38 

Krátkodobé pohľadávky 23,70 23,70 

Náklady budúcich období 442,10 442,10 

Príjmy budúcich období 3 812,62 3 812,62  

Majetok spolu :  543 188,58 354 088,19 
 

 

Pasíva k 31.12.2010 v €          Účtovná hodnota     

Výsledok hospodárenia – vlastné imanie 333 892,96 

Záväzky spolu: 

Z toho  

– voči zamestnancom, DÚ a poisťovniam  

– dlhodobý bankový úver 

– dlhod.voči zamestnancom na soc.fonde  

– zákonné rezervy  

20 195,23 

 

  2 196,82  

16 847,73 

     464,98 

     685,70 

Vlastné imanie a záväzky spolu 354 088,19 
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Nárast dlhodobého hmotného majetku oproti minulému roku nastal zhodnotením budovy 

obecného úradu jeho rekonštrukciou v hodnote 33 635,51 €. Pri rekonštrukcii obecného úradu bol 

vymenený plynový kotol za nový v hodnote 1604,92 € .  Do drobného hmotného majetku boli 

zaradené lavičky, pódium, nová autobusová zastávka, hojdačky a obecná informačná tabula 

v celkovej hodnote 20 322,93 €. Hodnota prác a služieb súvisiacich s týmto projektom činí sumu 

30 110,06 €.   

 V r. 2010 inventarizačná komisia v dôsledku opotrebovania a zastarania z  evidencie  

vyradila a odpísala drobný  majetok v hodnote  2252,17 € a inventár v hodnote 167,74 €.  Neboli 

zistené žiadne škody na majetku.   

Účtovný stav cenných papierov (akcií ZsVS) sa v roku 2010 nezmenil, ich hodnota činí 

51 577,26 €. 

Obec ukončila projekt úpravy centra obce a zateplenia budovy obecného úradu, na ktorý v r. 

2010 vzala preklenovací bankový úver 69 540,99 €, ktorý po prijatí dotácie z eurofondov ihneď 

vyrovnala.    

Pohľadávky na daniach a poplatkoch za minulé obdobia boli čiastočne vyrovnané, oproti 

minulému obdobiu však nastal nárast o 286,21 € a to najmä na poplatku za vývoz odpadu. Občania 

sú dlžní na daniach a poplatkoch obci v celkovej sume 1 451,38 €, z toho na dani z nehnuteľností  

348,13 € , na dani za psov 84,65 €, na poplatku za likvidáciu odpadu 992,07 € a na nájomnom za 

hrobové miesta 24,53 €.  Obec eviduje ešte pohľadávku voči spoločnosti ISOMI Bratislava v sume 

23,70 € ktorá vznikla pri vyúčtovaní preddavkov za propagáciu web stránky obce v roku 2010. 

V r.  2011 budeme túto pohľadávku vymáhať.  

V rámci časového rozlíšenia boli účtované náklady budúcich období ako vopred zaplatené 

poistné za postenie majetku, preddavky na časopisy a publikácie v sume 442,10 € a príjmy 

budúcich období v sume 3 812,62 €  ktoré zahŕňajú daň za umiestnenie jadrovoenergetického 

zariadenia Mochovce, ktorá je splatná v  r. 2011 a to 15 dní po doručení platobného výmeru. 

 Obec má záväzky ku koncu účtovného obdobia  voči zamestnancom, poisťovniam 

a daňovému úradu na mzdách a odvodoch do fondov za mesiac december, splatné v januári 2011 

v sume 2196,82 €, dlhodobý záväzok voči zamestnancom zo sociálneho fondu v sume 464,98 €. 

Obec spláca dlhodobý bankový úver, ktorého nesplatený zostatok je k záveru účtovného obdobia  

16 847,73 €. 

Ako časové rozlíšenie sa účtujú aj výdavky budúcich období, ktoré sú nákladom účtovného 

obdobia r.2010 v celkovej sume 685,70 € a u ktorých výdavok nastane v budúcom období. Tu sú 

zaúčtované náklady na audítorské overenie účtovnej závierky roku 2010 v sume 415,- €, faktúra za 

vývoz odpadu za december 2010 v sume 258,98 €, nedoplatok na vyúčtovaní predplatného za 

Finačného spravodajcu za rok 2010 v sume 1,23 €, faktúra za dodávku vody v mesiaci december 

v sume 4,76 € a dlžný úrok z úveru v sume 5,73 €. Po termíne účtovnej závierky boli obci 

doručené ďalšie vyúčtovacie faktúry a to za elektriku v sume 787,97 € a za plyn v sume  1 108,08 

€. Nakoľko na tieto sumy nebola vytvorená rezerva, budú zaúčtované ako úprava výsledku 

hospodárenia znížením  

 

 

 

 

II.   PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV 
 

Rozpočet obce sa vnútorne člení na  – bežné príjmy a bežné výdavky 

             – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

      – finančné operácie. 

         

 

 



 4 

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2010:  

 

Položka Položky  bežného príjmu  Výška príjmu v € 

 číslo   Rozpočet  2010 Plnenie 2010  

111003 Výnos dane z príjmu fyz.a právnických osôb 34 677 29 549,34  

121001 Daň z pozemkov 12 780 12 922,62  

121002 Daň zo stavieb 1 440 1 654,30  

133001 Daň za psov 320 315,40  

133006 Daň z ubytovania 100 49,99  

133013 Za likvidáciu a odvoz odpadu 2 650 2 676,15  

133014 Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia, 3 817 3 812,62  

212002 Za prenájom pozemkov  1 062 1 058,52  

212003 Za prenájom priestorov OcÚ a Polyf. obj. 130 136,16  

221004 Ostatné /správne/ poplatky 132 172,80  

221005 Licencie na výher. hracie automaty 1 493 2 987,00  

223001 Predaj tovarov a služieb popl za MR,fax,kopírku 250 521,90  

223004 Za odpredaj prebyt. hnut. majetku 60 406,48  

243000 Úroky z účtov finančného hospodárenia 168 6,88  

292013 Dobropisy 9 143,80  

292017 Vratky  59 487,69  

312001 Decentralizačné a štátne dotácie  2 473 2 473,00  

  Spolu: 61 620  59 374,70  
 

Položka Položky kapitálového príjmu Výška príjmu v € 

 číslo   Rozpočet  2010 Plnenie 2010  

322002 Dotácia z eurofondov 52 268 52 268,24  

322002 Dotácia zo ŠR 17 423 17 422,75  

 Spolu: 69 691  69 690,99  
  

 

Položka 
Položky  príjmu finančných operácii  Výška príjmu v € 

 číslo   Rozpočet  2010 Plnenie 2010  

453000 Zostatok prostriedkov z minulého roku 2 925 Neúčtuje sa  

454001 Prevod príjmov z rezervného fondu  7 575 4 100,00  

513001 Krátkodobý bankový úver 69 541 69 540,99  

 Spolu: 80 041 73 640,99  

      

Položka Rozpočet príjmov celkom  Výška príjmu v € 

 číslo   Rozpočet  2010 Plnenie 2010  

 Spolu: 211 352 202 706,68    
 

 

 

Pôvodne schválený rozpočet príjmov obce 141 811,- €  bol navýšený na 211 352,- €  

z dôvodu prijatia bankového úveru na prefinancovanie projektu úpravy centra obce a v rámci 

rozpočtových opatrení boli vykonané len nepatrné drobné presuny v rámci jednotlivých položiek 

rozpočtu.  Rozpočet upravených príjmov  je splnený na 95,91 % z toho dôvodu, že rozpočtovaná 
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príjmová položka č. 111003 nebola naplnená z dôvodu finančnej krízy a krátenia príspevkov zo 

ŠR obciam.   Obec prijala preplatky na energiách na účtovnej  položka 292017  za predchádzajúce 

účtovné obdobie, čo predstavuje sumu 622,69 € a poplatok za licenciu za zábavné výherné prístroje 

dva krát do roka a to za účt. rok 2010 aj 2011 v predstihu, preto je zvýšené plnenie rozpočtovanej položky 

221005 o 100 %. Rozdiely medzi rozpočtom príjmov  a plnením rozpočtu na ostatných položkách sú menej 

významné. 

 

    
Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2010:  

 
 

Položka Položky bežných výdavkov : Výška výdavkov v € 

číslo  Rozpočet 2010 Plnenie 2010 

 Aparát úradu :    

611000 tarif a funkč. platy zamestnancov /star. učt. HK/ 15 000 16 036,48 

612001 osobný príplatok 1 790 1 717,18 

614000 odmeny starostovi 4 300 3 167,30 

623000 zdravotné poistenie  1 510 1634,47 

625001 nemocenské poistenie 265 399,40 

625002 starobné poistenie 2 000 2498,20 

625003 úrazové poistenie 110 156,80 

625004 invalidné poistenie 430 533,60 

625005 poistenie v nezamestnanosti 140 176,80 

625007 poistenie do rezervného fondu 620 846,60 

627000 príspevok na doplnk. dôch. pripoistenie 125 99,60 

631001 cestovné výdavky  300 355,64 

632001 elektrická  energia + plyn OcÚ 2 200 1496,33 

632002 voda 100 51,91 

632003 poštovné+telefón, fax 685 877,38 

633001 interiérové vybavenie obecný úrad 100 25,75 

633002 výpočtová technika 100 0 

633006 všeobecný mat./kanc.a čisť. potreby/ 450 324,81 

633009 noviny, časopisy, odborné príručky 300 120,96 

633013 softver a licencie /633018/ 300 518,46 

637014 príspevky na stravovanie zamestnancov  550 532,82 

633016 reprezentačné výdavky 33 0 

635002 údržba  výpočtovej techniky - opravy  170 80,00 

635006 údržba budovy OcÚ 165 0 

637003 inzercia 33 58,30 

637004 všeobecné služby  735 1145,77 

637015 poistenie majetku  a osôb 400 330,57 

637016 prídel do sociálneho fondu 135 108,67 

637023 kolkové známky a iné ceniny 55 16,00 

637026 odmeny a prísp. /poslancom OZ/ 700 256,56 

637027 odmeny mimo prac.pomeru -  dohody  165 22,04 

642001 Občianskemu združeniu, nadácii, neinv.fondu 135 0 

642006 Členské príspevky 120 90,19 
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 Finančná a rozpočtová oblasť:  Rozpočet: Plnenie: 

637005 špec. služby - audítorské služby  400 415,00 

637012 poplatky bankám za ved. účtu a pod.  400 463,22 

651002 splátky úveru banke  78 712 75 141,02 

 Ochrana pred požiarmi:    

637005 Špeciálne služby  0 48,50 

 Vodné hospodárstvo:   

633004 domové prípojky vody občanom - príspevok 135 0 

 Správa a údržba ciest:     

637004 údržba ciest 200 0 

 Nakladanie s odpadmi:    

633006 Všeobec mat. na odpad - kuka nádoby 70 0 

637004 Všeobecné služby na nakladanie s odpadmi 4 000 4344,83 

 Rozvoj obcí :    

611000 mzdy,odvody prac na VPP /612001, 623000, 625.../  3 000 0,90 

633006 nákup mat. /rukavice, nožnice a pod./ 70 243,96 

633010 Pracovné odevy, obuv a pod. 100 0 

633015 palivo PHM na kosenie verejných plôch  400 234,49 

635004 servis kosačiek a náhr.diely  250 59,74 

637027 Odmeny mimo prac pomeru – dohody kosenie   700 1452,04 

653002 Provízie za spracovanie projektu úpr.centra obce 0 2961,58 

 Verejné osvetlenie:    

632001 spotreba elektrickej energie VO 2 000 3157,81 

635006 údržba verej. osvetlenia  100 0 

 Kultúrny dom:    

632001 spotreba energie na  kultúrny dom  2 500 1649,63 

633001 interiérové vybav. do kultúrneho domu  150 0 

633004 prev. prístr., zariadenia do KD 150 0 

633006 vš. materiál KD  + úprava okolia /parkovisko/ 3 500 0 

637004 všeobecné služby /kult.akcie/  KD 350 250,00 

642014 Mikuláš deťom 100 0 

 Rekreácia a šport:    

632001 spotreba elektrickej energie TJ 150 279,30 

632002 spotreba vody TJ 33 614,65 

641001 Príspevok klubu FC 700 0 

633006 všeobec materiál  TJ 133 572,63 

633015 benzín na kosenie ihriska  400 100,04 

637027 Odmeny mimo prac pomeru na obj. TJ 70 0 

 Knižnica:    

633009 nákup kníh, novín, časopisov do knižnice 70 0 

637027 prevádzka knižnice a písanie kroniky - odmeny  170 0 

 Dom smútku a cintorín:    

632001 elektrická energia do domu smútku  172 404,90 

632002 voda na cintorín 11 3,57 

633015 benzín na kosenie cintorín 153 114,00 
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 Školstvo a vzdelávanie zamestnancov: Rozpočet: Plnenie :  

642001 príspevok rodičovskému združeniu ZŠ D.Pial 100 0 

642002 transfer pre ZŠ 70 0 

637001 poplatky za semináre, školenia /RVC Nitra/ 236 0 

 Sociálna pomoc:    

642026 Dávky v hmotnej núdzi 166 0 

  Spolu: 134 692 126 199,40 

 

Položka Položky  kapitálových výdavkov Výška výdavkov v € 

číslo  Rozpočet 2010 Plnenie 2010 

 Rozvoj obce:     

717001 Realizácia novej stavby centrum obce  49 373 50 432,99 

717002 Rekonštrukcia obecného úradu 27 287 35 240,43 

   Spolu: 76 660 85 673,42 

 

Položka Rozpočet výdavkov celkom:  Výška výdavkov v € 

číslo  Rozpočet 2010 Plnenie 2010 

  Spolu:  211 352  211 872,82 

 

  

Pôvodný rozpočet výdavkov 141 811,- €  bol v roku 2010 navýšený  na 211 352,- € 

z dôvodu čerpania a súčasne aj splatenia krátkodobého preklenovacieho úveru. Rozpočet 

výdavkov bol splnený  na 99,75  %. Obec ušetrila na nečerpaných  položkách vodného 

hospodárstva, údržby ciest, na platoch verejno-prospešných pracovníkov, ktorých nezamestnávala, 

na zariadení a úprave okolia KD, ktoré sa nerealizovalo z dôvodu iných finančne náročných 

projektov, a aj na iných položkách financovania aparátu úradu. Kosenie verejných plôch bolo 

zabezpečené pracovníkmi na dohody o vykonaní prác. Drobné presuny v rámci rozpočtu výdavkov 

boli realizované ako rozpočtové opatrenie.  

Prečerpanie rozpočtu na rekonštrukcii budovy obecného úradu nastalo z dôvodu vykonania 

nevyhnutných stavebných prác ktoré neboli zahrnuté v projekte na dotáciu z euro fondov, a to 

napr. búracie práce, otlčenie omietok, odvoz sute, poplatky za uloženie odpadu, výmena 

vchodových dverí firmou H&H Mont v celkovej  sume 2 415,36 €, klampiarske práce v sume 

370,29 € vykonané p. Františkom Bajnovičom ml., za výkon stavebného dozoru 360,- € . Projekt  

úpravy centra obce obsahoval aj zriadenie voľného wifi internetu pre verejnosť v dosahu cca 50 m 

od vysielača v sume 150,- €. Obec Hradila z vlastných prostriedkov 19 %-nú DPH z faktúr ktoré 

preplácala Pôdohospodárska platobná agentúra za práce na projekte úpravy centra obce 

a rekonštrukcii obecného úradu v sume 13 212,78 €. Z tejto čiastky obci bude vrátená DPH 

v zmysle smernice zo štátneho rozpočtu vo výške 14 %, t.j. 9 735,73 €. 

 Obec viedla spor s agentúrou Premier Consulting Komárno, ktorá vypracovala projekt na 

získanie dotácie z eurofondov o vyplatenie provízie   2961,58 € Táto suma bola rozpočtovaná a 

splatná ešte v roku 2009 a do r. 2010 sa preniesla ako záväzok. Keďže došlo k urovnaniu sporu, 

túto sumu obec v 3 splátkach agentúre uhradila.  

Z dôvodu prasknutia vodovodného potrubia v dôsledku mrazov v objekte štadióna TJ 

vytiekla voda, za ktorú obec zaplatila 614,65 €. Začaté bolo budovanie ihriska pre plážový 

volejbal, ktoré je potrebné v r. 2011 ukončiť. Obec investovala do tejto stavby 572,63 €.  Zvýšená 

bola aj spotreba elektrickej energie najmä v dome smútku v dôsledku užívania občanmi na stavbu 

náhrobných pomníkov a tiež v objekte štadióna TJ keď ju mládež užívala na zábavu a hranie 

stolného tenisu.  
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Oproti rozpočtu bola vyššia spotreba elektriny na verejné osvetlenie aj z dôvodu zvýšenia je 

ceny. Vykonali sa búracie práce na dome súpis.č.50, nachádzajúceho sa za kultúrnym domom 

z bezpečnostných dôvodov. Tieto práce boli vykonané občanmi bezodplatne, resp. za materiál 

získaný zo zbúraného objektu. Za odstránenie a odvoz sute obec zaplatila 472,06 € firme 

DimiMax Zlaté Moravce. 

  

 III. TVORBA A POUŽITIE FONDOV 
 

Obec v roku 2010 tvorila a čerpala prostriedky fondov: rezervného a sociálneho.  

Rezervný  fond sa v r. 2010 netvoril, pretože rozpočtové hospodárenie obce bolo stratové. 

Čerpaná bola zo zostatku rezervného fondu suma 4 100,- € na financovanie výdavkov spojených 

s projektom obnovy centra obce a rekonštrukcie obecného úradu.  

Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,25 %  hrubých miezd zamestnancov. Prostriedky fondu 

boli čerpané v súlade so smernicou na tvorbu a čerpanie fondu:  na doplnkové dôchodkové 

pripoistenie zamestnancov vo výške v celkovej sume 132,- €. 

  

 IV. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU A POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH 
 

Výdavky rozpočtového obdobia boli hradné z vlastných prostriedkov,  prijatých dotácií aj 

z krátkodobého bankového úveru. Výška dlhu na dlhodobom bankovom úvere je 16 847,73 €. 

Neboli poskytnuté žiadne bankové záruky iným osobám alebo organizáciám. 
 

V.  USPORIADANIE VÝSLEDKU HORPODÁRENIA 

 

Výsledkom hospodárenia obce porovnaním nákladov a výnosov za  r.2010 je zisk   

24 841,56 €.  Pri porovnaní finančných príjmov a výdavkov je výsledkom rozpočtového 

hospodárenia obce schodok  9 166,14 €.  Z toho dôvodu sa rezervný fond tvoriť nebude.  

 

 VI. AUDIT 
 

Ročnú účtovnú závierku za rok 2009 overila audítorská spoločnosť Interaudit Levice s.r.o. 

s konštatovaním bez výhrad. Audit ročnej účtovnej závierky za rok 2010 bude vykonaný najneskôr 

do  30. 3.2011. 

 

VII. SCHVAĽOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piali schvaľuje dňa 8.4.2011  uznesením č. 8/2011  

celoročné hospodárenie obce     b e z     v ý h r a d . 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale, 15.2.2011 

Vypracovala: Szántó Adriana 

 

Ľudovít   H ú d i k  

                                     starosta obce 


