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VÝROČNÁ SPRÁVA 
OBCE 

HORNÝ PIAL 
 

ZA ROK    2 0 1 0  
 
 
 
 

Vypracovala: Adriana Szántó    Ľudovít Húdik 
     starosta obce  
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adresa pre poštový styk:  Obecný úrad, 935 37   Horný Pial č. 52  

Tel. a fax:    36/6386131 

e-mail:    obechpial@gmail.com  

web:     www.hornypial.ocu.sk  

bankové spojenie:           Dexia banka Slovensko  č.účtu: 7111399001/5600 

Okres:    Levice                 

IČO:        00307017  

DIČ:        2021218650 

Právna forma:  právnická osoba 

Deň vzniku:  Obec ako samostatný územný samosprávny a správny 

celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou 

SR 

Rozloha obce:     635 ha 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2010:   285  
 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 3 rokov 8 2 6 

Vek od 4 – 6 rokov 8 4 4 

Vek od 7 – 14 rokov 17 10 7 

Vek od 15 – 17 rokov 6 3 3 

Vek od 18 – 60 rokov 187 94 93 

Vek nad 60 rokov 59 21 38 

Spolu 285 134 151 

 

Poloha obce    

Obec Horný Pial sa nachádza 15 km juhozápadne od okresného mesta 

Levice vzdušnou čiarou. Susedí s katastrami obcí Lok, Bajka, Dolný Pial, Beša, 

Iňa a Jesenské Údolie. Najvyšším bodom obce je na južnej strane historická 

kaplnka (208 m n. m.) a najnižšie miesto sa nachádza v blízkosti chotára obce 

Bajka (166 m n. m.). Obec Horný Pial leží na východných svahoch Pohronskej 

pahorkatiny na terasách rieky Hron. Povrch katastra je len v malej miere kopcovitý 

a spádovitý smerom na východ. Povrch odlesneného chotára tvoria treťohorné 

uloženiny s pokrovom spraše. Má černozemné a hnedozemné pôdy. 

 

 

mailto:obechpial@gmail.com
http://www.hornypial.ocu.sk/
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Vznik obce Horný Pial 
 

Najstarší dokument, ktorý stráži meno tejto obce pochádza z roku 1209 a 

spomína ju pod názvom PELLY. Pánom usadlosti sa stal od roku 1251 Albert, syn 

zemianskej rodiny BOLYÁRA-PÉPLYIHO a dostala názov Bolyár Pélyi. Neskôr 

ju prevzali pod svoju správu rodiny Hunyadiovcov z Kálnej a z časti aj 

Majthényiovci. 

Meno obce sa ďalej spomína v písomnostiach z roku 1484 (Egyhazaspel) z 

čias tureckej nadvlády (v rokoch 1453 - 1583), kedy aj samotní usadlíci boli 

daňovými platiteľmi. 

Okolo roku 1550, kedy vznikol Urbársky zákon, sa objavili spisy po rodine 

PÉLYI. Poslednými dokumentmi z feudálnej doby (po rodine Hunyadiovcov) sa 

našli v nitrianskom archíve tzv. Súpis poddaných z doby Márie Terézie (cca rok 

1770), ktorý podával konkrétny prehľad o obyvateľoch a konkrétnych 

obhospodarovaných plochách pôdy. Koncom 18. storočia sa stretávame aj s 

posledným názvom obce Pial, resp. Horný Pial, ktorý sa zachoval aj v súčasnej 

dobe. 

Pamiatky 
 

Medzi pamätné stavby obce Horný Pial patrí jednoznačne kaplnka 

Narodenia Panny Márie, skorého románskeho štýlu z konca 12. storočia, postavená 

v miestnom cintoríne, ktorá bola neskôr viackrát zrekonštruovaná. Z interiéru 

kaplnky je veľmi vzácna baroková obruba oltárneho obrazu. V jej okolí sa 

nachádzajú viac ako 200 rokov staré lipy. Medzi mladšie pamätihodnosti môžeme 

zaradiť aj katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1830 a reformátsky kostol 

vybudovaný v roku 1837. 

 

 

 
Katolícky kostolík  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kaplnka


 4 

 
Zvonica  

 

 

Vodstvo a klíma 
 

Cez obec preteká nízkokapacitný recipient smerom od Dolného Pialu na 

sever, prameniaci na parcele „ Močariská “. Voda tohto prameňa ústi do neďaleko 

tečúceho Toku Hron. Kataster obce sa nachádza v mierne suchom pásme s 

priemernou ročnou teplotou vzduchu 9 °C. V letných mesiacoch pripadá cca 25 °C 

na 60 dní a v zimných mesiacoch cca 0 - 1 °C na 40 dní počas daného obdobia. 

Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 660 - 680 mm, a to v zime cca 300 mm 

a počas vegetačného obdobia spadne 360 - 380 mm. 
 

 

Symboly obce 
 

 V historických dokumentoch sa spomína že tu kedysi stál gotický kostol, 

ktorý bol zasvätený narodeniu Panny Márie. Tomuto sviatku je zasvätený aj 

súčasný rímskokatolícky kostol. Predpokladá sa, že obec používala vlastné 

pečatidlo pred 18. storočím s cirkevným motívom. Na dokumentoch z r. 1775 – 

1863 archivovaných v krajinskom archíve v Budapešti sú na pečatidle obce vyryté 

kolmo postavené čerieslo a lemeš a názov obce „Felpél“ nad časťami pluhu 

v polkruhu. Nápisová pečiatka, ktorá vznikla v dielni budapeštianskeho kovorytca 

Ignáca Felsenfelda v r. 190+ mala nasledovný text: Bars Vármegye Felsőpél 

község *1906*. 

 Preto historický erb obce Horný Pial obsahuje motívy kolmo postavené 

čerieslo a lemeš z pečatidla používaného v r. 1775 – 1863 doplnený o cirkevnú 

symboliku – motívy ľalie a ruže, ktoré symbolizujú sviatok narodenia Panny Márie 
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a sú uložené v zelenom štíte. V tejto podobe je erb obce nielen historicky 

a heraldicky správny, ale aj jedinečný, lebo túto podobu erbu nepoužíva žiadna iná 

obec na Slovensku. Symboly obce: erb, pečať a vlajka boli schválené heraldickou 

komisiou v Bratislave a obec je oprávnená ich používať v úradnom styku aj pri 

reprezentácii.  

 Farby vlajky sú zelená, žltá, biela. 
 

Pečať a vlajka obce Horný Pial :  
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Základné orgány obce 

 

1. Obecné zastupiteľstvo  

2. starosta obce 
 

Obecné zastupiteľstvo 2006 – 2010  
 

bol zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, 

ktoré sa konali v roku 2006 na obdobie 4 rokov v počte 5 :  

 František Bajnovič, zástupca starostu obce 

 Viliam Macák  

 Tibor Sléher 

 Ladislav Varga st. 

 Arpád Vicze 

Starostom obce bol  p. Ing. Andrej Šivo. 
 

Dňa  27.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na 

ktorom zložili sľub poslanci, ktorí boli zvolení dňa 27.11.2010 vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí na obdobie 4 rokov v počte 5.  

 Milena Balážová, zástupca starostu , NEKA 

 Viliam Macák za SMK-MKP 

 Ervín Majó za SMK-MKP 

 Margita Maračeková, NEKA 

 Alexander Varga , NEKA 

Za starostu obce bol zvolený p. Ľudovít Húdik, nezávislý kandidát. 

 

      Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov 

zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa končí 

zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. 

      OZ rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje 

územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho 

poplatku, určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej 

dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov 

obce o najdôležitejších otázkach života         a rozvoja obce, zvoláva verejné 

zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody 

o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, určuje 

organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného  kontrolóra, 

schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, 

zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na 

návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako 

aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie 

obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie 
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spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje a zrušuje orgány 

potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce, udeľuje čestné občianstvo 

obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, 

prípadne znelku obce. 
 

Obecný úrad  
 

je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta 

obce. 

 

Zamestnanci obecného úradu: 

 Adriana Szántó, bytom v Hornom Piali č. 23, – samostatný odborný referent, 

zamestnaná od 1.6.1990 – náplň práce je určená schváleným pracovným 

poriadkom 

 Valéria Šivová, bytom v Hornom Piali č. 43 samostatný odborný referent, 

zamestnaná od 1.5.2007 – 31.12.2010, náplň práce bola určená schváleným 

pracovným poriadkom.  

 

 

 

 
      Budova Obecného úradu  
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Hlavný kontrolór  
 

 Funkcia hlavného kontrolóra v súčasnosti nie je obsadená. 

Komisie  
 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo 

dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

Komisie sú  zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb 

zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné 

zastupiteľstvo. 
 

OZ v Hornom Piali  má zriadené  nasledovné komisie: 

 

1. Komisia pre šport a kultúru    

Predseda: p. Ervín Majó, poslanec 

Členovia: p. Peter Levák a p. Marián Húdik 

2. Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie  

Predseda: p. Viliam Macák 

Členovia: p. Alexander Varga a p. Jozef Baláž 

Inštitúcie v obci 
 

- v obci Horný Pial sa nenachádza žiadna materská ani základná škola. Tieto 

inštitúcie navštevujú deti našej obce v obci Dolný Pial.  

- farský úrad rímskokatolíckej cirkvi sa nachádza tiež v obci Dolný Pial  

- farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza v obci Kalná nad 

Hronom  

- najbližšia pošta sa nachádza v obci Dolný Pial  

- k lekárskemu vyšetreniu našich občanov slúžia zdravotné ambulancie 

obvodného lekára v Dolnom Piali a na Beši, pre deti je zdravotná 

ambulancia v Kalnej nad Hronom  
 

Obchodné prevádzky v obci: 

 

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom: 

– Potraviny COOP JEDNOTA, Horný Pial 132    

 

b) Pohostinstvá: 

– Pohostinstvo „ U Terky“, Horný Pial č. 19                        

 

c) Ostatné prevádzky: 

– Hospodársky dvor Poľnohospodárskeho družstva Veľký Ďur – živočíšna 

výroba  
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d) Miestni živnostníci a podnikatelia: 

 

- František Bajnovič st. , Horný Pial 144, klampiarstvo, zámočníctvo 

- František Bajnovič ml., Horný Pial 93, klampiar, izolatér 

- Imrich Kelemen -  I-MAL , Horný Pial 56, maliar 

- Marijus Lelys, Horný Pial 131, drevovýroba 

- Matej Nagy -  Moha tanya, Horný Pial 84, remeselná výroba, SHR 

- Norbert Szántó, Horný Pial 165, súkromne hospodáriaci roľník 

- Peter Vicze, Horný Pial 147, súkromne hospodáriaci roľník 

- Adriana Szántó, Horný Pial 23, maloobchod, veľkoobchod 

- Darina Nagyová, Horný Pial 84, textilná výroba 

- Arpád Pakši, Horný Pial 106, Kovopant Dolný Pial  

- Tibor Sléher, Horný Pial 58, inštalácia výhrevných, klimatizačných 

a kanalizačných zariadení  

- Ľudovít Húdik, Horný Pial 152, autobusová doprava  

- Dušan Červenko, Horný Pial 27, ostatné stavebné a kompletizačné práce 

- Peter Fabian – EFIRMY. Horný Pial 101, nešpecializovaný veľkoobchod 

- Zsolt Macák, Horný Pial 20, súkromne hospodáriaci roľník 

- Peter Levák, Horný Pial 139, špeciálne stavebné práce 

- Mgr. Noémi Kálnayová, Horný Pial 23, tlmočnícke a prekladateľské práce 

- Jozef Peleš, Horný Pial 27, demolačné práce 

-  

e) Ubytovacie zariadenia a poskytovatelia ubytovacích služieb:  

- Penzión Daniela – Horný Pial č. 132 

 

                          
 

 

Kultúra 
 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci 

s komisiu pre kultúru a šport a miestnym klubom žien. V r. 2010 bolo 

organizovaných niekoľko spoločenských akcií, a to fašiangový ples,  majáles, 
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hodová zábava, štefanská zábava a silvestrovská zábava. Obecný úrad prispel na 

tieto akcie finančne sumou 250,- €. V budúcnosti možno očakávať, že spoločenský 

život sa v obci viac oživí aj organizovaním kultúrnych akcii, organizovaním 

programov pre deti a mládež a tak isto aj pre dôchodcov.  

 

                              
                                 Kultúrny dom v Hornom Piali  
 

Šport 
 

 Na území obce je registrovaná Telovýchovná jednota Družstevník, futbalový 

klub FC Horný Pial, ktorý momentálne nehrá žiadnu z futbalových súťaží. Snahou 

starostu obce a obecného zastupiteľstva bude zrekonštruovať miestny štadión 

a futbalové ihrisko a obnoviť činnosť futbalového klubu.  

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce 
 

Obec Horný Pial e samostatný územný samosprávny a správny celok 

Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 

 Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou 

úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo 

štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh obec použila 

návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. 

Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má 

štát záujem, boli obci poskytnuté štátnu dotácie a dotácie z fondov európskych 

spoločenstiev.  

      Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok 

obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej 

celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku 

obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na 

podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia 

s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do 
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správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do 

obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. 

Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo 

dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

    Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa 

zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého 

vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.   Do 

prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí 

prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. 

      Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo 

správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá 

sa má financovať. 

    Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je 

právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom 

SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

    Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej 

závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce 

v sústave podvojného účtovníctva. 

      Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, 

ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie 

vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných 

náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. 

      Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej 

závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované 

z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

      Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť 

overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej 

súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to 

ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

doplnkov. 

      Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých 

výsledkom je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné 

predloženie účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené 

miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú 
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závierku pozostávajúcu z prípravných prác,  uzatvorenia účtovných kníh 

a zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali 

tieto okruhy činností: 

- inventarizáciu,  

- kontrolu bilančnej kontinuity, 

- kontrolu nadväznosti analytic. účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového 

hospodárenia,  

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

Obec Horný Pial  od 1.1.2009 účtuje v mene euro. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo 

štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet hospodárenia obce Horný Pial 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.12.2009 uznesením č. 20/09 a jeho 

prvá úprava bola schválená 26.3.2010 uznes.č. 3/10. Ostatné drobné úpravy boli 

vykonané v rámci rozpočtových opatrení starostom obce. 
 

 

Príjmy obce k 31.12.2010 v € 
 
Por.č. Názov Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť % plnenia 

1 Dotácie a granty               900 2473 2473 100 

2 Daňové 57857 55784 50980,47 91 

3 Nedaňové 3363 3363 5921,23 176 

4 Kapitálové príjmy 69691 69691 69690,99 100 

5 Finančné operácie 10000 80041 73640,99 92 

 Príjmy spolu  141811 211352 202706,68 96 
 

 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 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 
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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. 

 

Výdavky obce  rok 2010 – Bežné výdavky v €   
 

Program Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

  

% plnenia 

1.1. Aparát úradu  44622 114163 109665,14 96 

2.1. Vodné hospodárstvo  135 135 0 0 

2.2. Správa a údržba ciest  200 200 0 0 

2.3. Nakladanie s odpadmi   4070 4070 4344,83 107 

2.4. Verejné osvetlenie 2100 2100 3157,81 150 

2.5. Prevádzka cintorína 456 456 612,66 134 

2.6. Sociálna pomoc 266 266 0 0 

3.1. Kultúrny dom 6650 6650 1899,63 29 

3.2. Šport a rekreácia 1486 1486 1566,62 105 

3.3. Knižnica 240 240 0 0 

3.4. Vzdelávanie 406 406 0 0 

4.1. Rozvoj obce  4520 4520 4952,71 110 

 Bežné výdavky spolu: 65151 134692 126199,40 94 
 

 

Výdavky obce rok 2010 – kapitálové výdavky v € 
 

Program Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

  

% plnenia 

4.1.8. Centrum obce 69691 49373 50432,99 102 

4.1.9. Rekonštrukcia obec. 

úradu 

6969 27287 35240,43 129 

 Kapitálové výdavky 

spolu: 

76660 76660 85673,42 112 

 

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 
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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 kde sa vykurovalo keď mládež užívala objekt na zábavu 

a hranie stolného tenisu.  

 

 
Rekonštruované centrum obce  
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Rekonštruovaná budova Obecného úradu  

 

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 a inventár 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 

Daňové pohľadávky 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 
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Pasíva k 31.12.2010 v €          Účtovná hodnota     

Výsledok hospodárenia – vlastné 

imanie 

333 892,96 

Záväzky spolu: 

Z toho  

– voči zamestnancom, DÚ 

 poisťovniam  

– dlhodobý bankový úver 

– dlhod.voči zamestn. 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 
 

 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 je 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. Po účtovnej uzávierke bolo 

zistené, že sa táto daň zo zákona zvýšila pre našu obec o sumu 4390,49 €, čo bude 

v r. 2011 zaúčtované ako navýšenie hospodárskeho výsledku za rok 2010. 
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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 jeho 

znížením.  

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 €.   

 

Záver 
 

  Z hľadiska budúcich cieľov Obec Horný Pial  aj naďalej bude 

prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola 

zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 

416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. 

Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný 

cieľ a to všestranný rozvoj obce a zvýšenie starostlivosti o potreby jej obyvateľov. 

     Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2010 do 

31.12.2010. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na 

Daňovom úrade v Leviciach v písomnej aj elektronickej forme v termíne 

stanovenom v zákone.  Po ukončení účtovného obdobie nenastali žiadne udalosti 

osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.  

 

 

V Hornom Piali, dňa 31.3.2011 


