Návrh závere ného ú tu obce Z A V A R
za rok 2007
Pod a príslu ných ustanovení zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. predkladáme údaje o rozpo tovom hospodárení súhrnne spracované do
závere ného ú tu obce.
Závere ný ú et pod a § 16 ods. 5 zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
obsahuje najmä údaje o plnení rozpo tu v lenení pod a § 10 ods. 3 v súlade s rozpo tovou
klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, preh ad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
rozpo tovej organizácie.
Rozpo tové hospodárenie
Finan né hospodárenie obce Zavar sa riadilo rozpo tom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupite stva íslo 85/2006 d a 12.12.2006. Schválený rozpo et obce Zavar bol
upravovaný sedemkrát.
Schválený
Kone ný upravený
rozpo et 2007
rozpo et 2007
Be ný rozpo et
Príjmy
32 015
36 888
Výdavky
20 687
22 446
Kapitálový rozpo et
Príjmy
20
35
Výdavky
11 940
7 402
Finan né operácie
Príjmy
1 000
5
Výdavky
0
0
PLNENIE :
Príjmy obce
Výdavky obce
Príjmy koly
Výdavky koly

Be né
37 207
9 468
448
12 817

Kapitálové
30
6 881
0
40

Finan né Spolu :
5
37 242
0
16 349
0
448
0
12 857

Plnenie rozpo tu príjmov
Príjmy be ného rozpo tu tzv. vlastné predstavovali da ové príjmy a neda ové príjmy. Ostatné
príjmy boli tvorené dotáciami na innos preneseného výkonu tátnej správy a príjmami
z darov.
Rozpo et
Skuto nos
% plnenia
Da ové príjmy
28 202
28 321
100,42
Neda ové príjmy
1 565
1 696
108,37
Dotácie
7 105
7 162
100,80
Preh ad vývoja dane z nehnute nosti za právnické osoby :
Rok
Rozpo et
Skuto nos
2005
5 392
5 324
2006
5 320
5 342
2007
16 561
16 544

% plnenia
98,74
100,41
99,90

Najvä í nárast daní z nehnute ností nastal u PSA Trnava, ktorý skolaudoval haly a nárast
daní predstavoval 10 279 205,- Sk. Po nonákup Trnava nám zaplatil z exekúcie da
z nehnute nosti z roku 2000 v sume 554 tis. Sk.
Výnos dane z príjmu poukázanej z Da ového úradu Trnava sa navý ila o 831 tis. Sk.
Príjem platby od Developu za vykonanie administratívnych, podporných, odborných inností
v sume 500 000,- Sk.
Dary na 100. výro ie G. Dusíka a storo nicu kostola :
OS Trnava
20 tis. Sk
PD Zavar
20 tis. Sk
Hudobný fond
10 tis. Sk
pán Jankuliak, firma ANJA 30 tis. Sk
Dotácie :
MK SR
44 506,50 Sk
TTSK
15 000,- Sk
Plnenie príjmov prekro enie :
222 003- pokuty za poru enie predpisov – 2 vä ie pokuty zaplatené na konci roka.
223 001 – za vyhlá ky, Dom smútku, refundácie – za reklamu zaplatené od právnických osôb
pri 100. výro í G. Dusíka 25 tis. Sk.
223 001- Dom slu ieb platba za elektriku – spotreba elektriky ni ia ako sa predpokladalo.
242- úroky z vkladov- nako ko sa neminuli finan né prostriedky na stavbu polyfunk ného
domu a kri ovatky, nahromadené peniaze sme investovali do depozitov, navý ili sa úroky
231- predaj S1203- Jaroslav Prelovský doposia nezaplatil doplatok za 1203.
453 – zostatok dotácie na kolstvo prenesený do roku 2007.
Plnenie rozpo tu výdavkov
Be né výdavky :
Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania
Poistné a príspevky do pois ovní
Tovary a slu by
Be né transfery

Rozpo et
2 320
724
5 088
1 959

Skuto nos
2 289
607
4 628
1 944

% erpania
98,66
83,84
90,96
99,23

Dotácie na prenesený výkon tátnej správy boli vy erpané v etky okrem dotácie na kolstvo
na dopravné vo vý ke 4 600,- Sk.
01 1 1 6 611 – U etrené mzdové prostriedky hlavne v dôsledku práceneschopnosti starostu
boli prenesené na odmeny poslancov v sume 121 tis.Sk
01 1 1 6 631 001 – prekro ené cestovné náhrady – zvý enie po tu kolení v dôsledku zmien
01 1 1 6 637 005 – neplnenie rozpo tu – plánovaný PHSR nevyú tovaný, neskompletovaný
01 1 1 6 637 014 – stravovanie – u etrené prostriedky (PN)
01 1 1 6 641 006- na stavebný úrad – doú tovanie za rok 2006 -194 294,- Sk
01 6 0 632 001 – elektrika po ta Telecom- na budove sa nepracovalo, iadna spotreba
04 5 1 635 006- zimná údr ba ciest – nako ko bola mierna zima, údr ba ciest bola ni ia.
05 1 0 637 004 – rezerva na odpad nebola erpaná, nenaplnil sa predpoklad spotreby na
Poronde
06 2 0 637 027- v tomto roku sme nemali to ko pomocných pracovníkov, nedostatok
07 4 0 642 001- transfer nezaplatený – prí inou bolo neskor ie potvrdenie zmluvy o dare
zaplatený v januári 2008
08 1 0 – telocvi a - elektrika, vodné vyú tované v januári 2008
08 2 0 633 006 – nákup riadu do svadobky- kompletná výbava po úprave priestorov
08 2 0 3 642 001- nevy erpané prostriedky , nekonal sa tábor s de mi

08 2 0 9 633 006 – materiál G. Dusík oslava- erpanie aj z dotácií
08 2 0 9 635 006 – replika svätej Barbory- plnenie sa presunulo na budúci rok
10 2 0 2 611- opatrovate ský fond bol s asti vy erpaný na plat opatrovate ky a transfer
DSS Zavar
Kapitálové výdavky :
01 1 1 6 711 003 - nákup softvéru bol presunutý na al í rok, skrz asovú náro nos
01 1 1 6 713 001 – nákup interiér. vybavenia – presunutý na al í rok
01 1 1 6 713 004 – nákup prev.strojov, prístrojov- na konci roka boli prikúpené 4 satelitné
prijíma e na kablovú televíziu
Faktúra za projekty na kri ovatku bola vrátená na opravu, neskoré dodanie pojektov, výdavky
v budúcom roku.
Taktie stavba kri ovatky sa preniesla do budúceho roka pre neskorý predaj po ty.
Chodník na portovej ulici bol realizovaný v plnom rozsahu, v decembri bol vydaný
preberací protokol.
Rampa na Dome slu ieb bola vyplatená pod a rozpo tu, treba dokon posledné úpravy.
Úprava priestorov pred cintorínom sa za ala a za iatkom al ieho roka ( zhotovite Hr ka –
Komunikácie, Cífer ).
Chodník Hlavná prebieha príprava projektov.
Prípravná dokumentácia Z – vytvorené túdie pre prístavbu koly a materskej koly.
K stavbe koly sa pristúpi len pri schválení financií z Eurofondov.
Finan né operácie.
V roku 2007 obec nevykonávala iadne finan né operácie, okrem prevodu zostatku dotácie na
kolstvo vo vý ke 5 136,- Sk.
Výsledok hospodárenia
Hospodársky výsledok za rok 2007 bol prebytok v dôsledku nerealizovania plánovaných
stavieb – ú et 933 : 8 484 112,78.
Plnenie príjmov za rok 2007 :
37 242 121,60
Plnenie výdavkov za rok 2007 :
-16 348 690,82
Vlastné príjmy Z
447 612,16
Výdavky Z s M
-12 856 930,16
___________________________________________________________________________
Spolu :
8 484 112,78
Hospodársky prebytok sa zní i o 4 600,- Sk, zostatok dotácie na kolstvo – be né výdavky,
ktorú treba minú do 31.3.2008 ( cudzie peniaze ).
Hospodárenie fondov

Fond sociálny
Fond rezervný
Fond opráv

Stav k 1.1.2007
16 259,72
5 305 844,17
773 134,90

Prírastok
12 877,20
0
0

Úbytok
19 600,4 317 294,04
187 856,-

Stav k 31.12.2007
9 536,92
988 550,13
585 278,90

Sociálny fond pod a metodických usmernení netvorí ani ne erpá starosta obce. erpanie SF
sa z roku 2006 prenieslo na január 2007, za rok 2007 erpanie v decembri, preto je navý enie
výdavkov.
Rezervný fond a fond opráv

Obecné zastupite stvo svojím uznesením . 69/2007 schválilo pou itie RF a fondu opráv na
vykrytie straty roku 2006 vo vý ke 4 505 150,04 Sk.

Bilancia aktív a pasív

Aktíva
Pasíva

Stav k 31.12.2006
71 132
71 132

Stav k 31.12.2007
84 665
84 665

Stav majetku :
Stav k 1.1.2007
Prírastky
Úbytky Stav k 31.12.2007
HM a NM
64 630 821,04
8 902 160,40 587 170,72 945 811,44
Drobný hmotný m.
871 025,35
270 709,80 34 800,1 106 935,15
Dlhodobý fin. m.
16 928 295,0
0
16 928 295,Spolu :
82 430 141,39
9 172 870,20 621 970,90 981 041,59
Najvä í prírastok na majetku tvorilo zaradenie chodníka na portovej ulici a prevod
telocvi ne do majetku obce.
Opravky :
Stav k 1.1.2007
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2007
14 687 371,35
5 097 310,- 123 460,19 661 221,35
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – ú et 042 - bolo na konci roka 2 621 113,85,
o tvorí :
Plánovaná rekon trukcia Z
307 799,20
Nedokon ená rekon trukcia budovy telekomunikácií, po ty
522 511,70
Spolo ný vodovodný privádza Kri ovany
1 286,Prípravné práce kri ovatka,
1 038 808,kde 457 870,- Sk tvorí zostatková cena po ty
Rampa na DS
692 636,95
Úprava priestranstva pred cintorínom
58 072,Materiál – benzín, smetné nádoby zostatok
Stavy na ú toch k 31.12.2007 :
Základný be ný ú et
et SF
et depozitu
Poklad a
Peniaze na ceste
Stravné lístky
Poh adávky k 31.12.2007 :
Poh adávky da ové :
Dovo-Agro Dolné Voderady r.2004
Poh adávka je rie ená cez exekútora
Poh adávky neda ové v etky do lehoty splatnosti
Vyplatenie zálohy na PHSR
Vratky za elektriku nevyplatené

8 217,28
10 031 847,97
9 536,92
413 192,7 702,50
- 106,96
7 920,-

53 372,75
53 372,75
61 012,26
52 500,78 990,50

Aktíva celkom :

84 665 119,31

Pasíva :
Fond dlhodobého majetku – hodnota zostatkovej ceny majetku
Rezervný fond
Fond opráv
Sociálny fond

73 940 934,09
988 550,13
585 278,90
9 536,92

Prevod zú tovania príjmov a výdavkov- výsledok hospodárenia
Saldo výdavkov a nákladov
Saldo príjmov a výnosov

8 484 112,78
-1 053 585,02
1 297 574,81

Krátkodobé záväzky :
Mzdy za december ako poh adávka vo i zamestnancom a pois ovniam boli dané do depozituosobitný ú et v banke - et 331,335,336,342,379
412 716,70Sk

Pasíva celkom :

84 665 119,31

Bankové úvery a výpomoci.
V roku 2007 sme nesplácali ani ne erpali iadny úver.
Obec Zavar neposkytla v roku 2007 iadnu návratnú finan nú výpomoc ani finan né záruky.
Obec nevykazuje iadnu podnikate skú innos .
V roku 2007 sme nedostali iadnu ú elovú dotáciu na kapitálové výdavky zo tátnych a
európskych fondov.
Údaje o hospodárení Z s M
Základná kola s materskou kolou Zavar mala v roku 2007 príjmy –12 856 930,16 Sk
z toho :
zo tátneho rozpo tu – dotácie na kolstvo a deti v soc. núdzi cez obec 6 968 874,- Sk
na M J, KD erpané z daní pre obec z da ového úradu ( 40 % )
4 100 000,- Sk
ostatné výdavky hradené Obcou
1 342 000,- Sk
vlastné príjmy Z
447 612,16 Sk
Zostatok dotácie na dopravné z r.2006
5 136,- Sk
as vlastných príjmov odviedli obci za po kodené knihy
- 2 092,- Sk
Zostatok dotácie na dopravné iakom do r.2008
-4 600,- Sk
Finan né prostriedky Z boli vy erpané – príjmy sa rovnali výdavkom.
Mzdy
Odvody
1 537 046,537 641,4 398 827,- 1 519 872,397 003,- 139 698,590 123,- 202 225,-

KD
J
Deti v núdzi
Spolu :
6 922 999,- 2 399 436,-

Be né výdavky Kapitál. výdavky
683 923,2 227 747,16
40 424,199 539,370 908,11 954,3 494 071,16
40 424,-

Spolu :
2 758 610,8 186 870,16
736 240,1 163 256,11 954,12 856 930,16

Dotácie na kolstvo (Z ) a financie, ur ené na originálne kompetencie (na M , J, KD)
z dane z príjmu poukazovanej územnej samospráve ( 4 100 000,-) nesta ili pokrýva potreby
koly a obec dotovala kolstvo e te sume 1 342 000,- Sk. Financie boli pou ité na :
Kapitálové výdavky :
Datavideoprojektor
40 424,- Sk
Be né výdavky :
Výmena kotlov v telocvi ni
958 264,- Sk
Lavice a stoli ky pre iakov
94 000,- Sk
Oprava strechy Z
65 188,- Sk
Revízia na budove Z
84,- Sk
Oprava strechy na M
108 000,- Sk
Nákup nábytku M
56 000,- Sk
Odchodné J
20 040,- Sk
kolská jedále pri Z s mat. kolou Zavar mala hospodársky výsledok za tento rok
nulový.
V Zavare 20.4.2008
Spracoval :Ing. Federi ová Dana, ekonómka OcÚ
V súlade s § 16 ods. 10 zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej
samosprávy v znení neskor ích predpisov Obecné zastupite stvo vyslovuje súhlas
s celoro ným hospodárením :
a) bez výhrad
b) s výhradou
Obecné zastupite stvo schva uje / v súlade s § 16 ods. 6 / rozdelenie prebytku
hospodárenia v sume 8 479 512,78 Sk na tvorbu rezervného fondu
vo vý ke 8 479 512,78 Sk.

Vyvesené d a : 19.5.2007
Zvesené d a :2.6.2007
Prejednané : 2.6.2007

Návrh na uznesenie obecného zastupite stva k závere nému ú tu obce na rok 2007
Obecné zastupite stvo schva uje :
Celoro né hospodárenie obce za rok 2007 bez výhrad.
Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2007 vo vý ke 8 479 512,78 Sk takto :
1. Do rezervného fondu sa pridelí 8 479 512,78 Sk.
Obecné zastupite stvo berie na vedomie :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k závere nému ú tu za rok 2007.
2. Správu nezávislého audítora z overenia ro nej ú tovnej uzávierky obce za rok 2007.

Závere ný ú et obce za rok 2007 bol prerokovaný na zasadnutí OZ d a 2.6.2008 v súlade
so zákonom íslo 303/1995 Z.z. v znení neskor ích doplnkov a zmien, konkrétne v zmysle
zákona íslo 445/2001, § 31, odst. 6, uznesenie . 38/2008 s výrokom :

obecné zastupite stvo vyslovuje súhlas s celoro ným hospodárením

bez výhrad .

Rudolf Baro
starosta obce

