Závere ný ú et
obce Z A V A R
za rok 2005
Bilancia aktív a pasív v tisícoch :
Stav k 31.12.2004
Aktíva
48 906
Pasíva
48 906

Stav k 31.12.2005
65 356
65 356

Stav majetku :
Stav k 1.1.2005
HM a NM
28 681 793,77
Drobný hmotný m. 1 018 011,72
Dlhodobý fin. m.
16 887 240,-

Prírastky
Úbytky
9 557 849,09 2 589 538,94
95 747,373 367,80
41 055,-

Stav k 31.12.2005
35 650 103,92
740 390,92
16 928 295,-

Úbytky
Prírastky
2 479 422,80 1 429 153,-

Stav k 31.12.2005
12 087 276,92

Opravky :
Stav k 1.1.2005
13 137 546,72

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – ú et 042 - bolo na konci roka 17 496 232,85,
o tvorí :
stavba gravita nej kanalizácie, kolaudácia prebehla v roku 2005, bude zaradená do majetku
po zaplatení kolauda nej raty
17 428 905,15
nedokon ená rekon trukcia budovy telekomunikácií
67 327,70
Materiál – benzín, smetné nádoby zostatok
Stavy na ú toch k 31.12.2005 :
Základný be ný ú et
et SF
et depozitu
Poklad a
Peniaze na ceste
Stravné lístky

6 009 840,14
19 746,44
268 953,08
10 089,1,63
40 960,-

Poh adávky k 31.12.2005 :
Poh adávky da ové :
Poh adávky neda ové :
Vyplatená záloha na vyma ovanie kostola :

78 357,75
43 842,34
150 000,-

Aktíva celkom :

6 566,52

65 356 102,67

Pasíva :
Fond dlhodobého majetku – hodnota zostatkovej ceny majetku
58 727 745,77
Sociálny fond / rozdiel medzi ú tom 174,- Sk, banka strhla poplatky
z ú tu Sociálneho fondu /
19 920,44
Rezervný fond
5 219 940,29
Prevod zú tovania príjmov a výdavkov
859 038,78
Saldo výdavkov a nákladov
-1 641 665,88
Saldo príjmov a výnosov
136 344,59
Krátkodobé záväzky :
Na a obec mala na konci roka záväzky vo i firme VIS Pie any , o tvorila kolauda ná rata
– 2.stavba a zostatok faktúry za 1.stavbu kanalizácie v sume ( et 321)
1 709 269,60 Sk.
Mzdy za december ako poh adávka vo i zamestnancom a pois ovniam boli dané do depozituosobitný ú et v banke - et 331,333,335,342,379(SF)
268 953,08 Sk
et 346 – Vratka za vo by – predpis
1 587,- Sk
Nájomné zaplatené na rok 2006 a mylná platba
54 969,- Sk

Pasíva celkom :

65 356 102,67 Sk

Plnenie príjmov a výdavkov
Príjmy a výdavky v tis. Sk
Rozpo et
Príjmy
39 813
Výdavky
30 181

Skuto nos
35 472
25 254

% plnenia
89,10
83,68

Hospodársky výsledok za rok 2005 bol zisk – ú et 933 : 859 038,78.
V tomto roku nebolo potrebné erpanie z rezervného fondu, finan né operácie –zostatky
z minulých rokov.
Plnenie príjmov za rok 2005 :
35 472 452,38
Plnenie výdavkov za rok 2005 :
- 25 254 099,10
Prevod financií na kolu cez 212:
- 9 360 075,(Výdavky koly spolu s vlastnými príjmami :
- 9 743 243,80)
Polo ky ovplyv ujúce hospodársky výsledok :
Predpis vratky za nevy erpané prostriedky na vo by zaplatená v roku 2006 (217/346) zní il
príjmy o :
-1 587,Príjem pe azí zo koly vybraných za po kodené knihy a odovzdané Obci ( 231/217) navý il
príjmy obce o :
2 347,50 Sk.
Plnenie príjmov
Plnenie príjmov v roku 2005 bolo pomerne vyrovnané. Pe né fondy - zostatok z minulého
roka sme ne erpali na zaplatenie kanalizácie, tak ako sa predpokladalo.
Najvä í príjem sme dosiahli predajom pozemkov Poronda – Výhon v hodnote 13 272 300,-.
V tomto roku pri lo k zmene ú tovania vratiek za plyn, za elektriku, ktorými sme
v minulosti zni ovali výdavky. Dnes je to príjem, íslo ú tu 292 017.
Plnenie výdavkov
Dotácie boli vy erpané v etky, okrem dotácie na vo by, kde sme evidovali preplatok
1 587,-Sk, zostatok prechádza do budúceho roka.

Dotácie na kolstvo a financie, ur ené na originálne kompetencie (na M , J, KD) z dane
z príjmu poukazovanej územnej samospráve ( 3 195 000,-) nesta ili pokrýva potreby koly
a obec dotovala kolstvo e te sume 375 179,- Sk. Financie boli pou ité na :
príjazdovú cestu s parkoviskom Z – 226 504,50 Sk
modernizáciu M – áluzie na okná - 12 060,50 Sk
modernizáciu M – áluzie na okná - 11 435,- Sk
na be né výdavky ako sú energie M , poistenie budovy Z , náter okien Z , výsadba okolia
v celkovej sume
123 843,- Sk
Takisto dotácia na matriku nevykrývala potreby obce.
Doplatok obce na koordinátora nezamestnaných inil 13 706,- Sk, z ktorých vä ia as
bude preplatená v roku 2006 ÚPaSV Trnava.
Základná kola s materskou kolou Zavar mala v roku 2005 príjmy – 9 745 591,30 Sk
z toho :
zo tátneho rozpo tu – dotácie na kolstvo a deti v soc. núdzi cez obec 5 789 896,- Sk
na M J, KD erpané z daní pre obec z da ového úradu ( 40 % )
3 195 000,- Sk
ostatné výdavky hradené Obcou
375 179,- Sk
vlastné príjmy Z
385 516,30 Sk
as vlastných príjmov odviedli obci za po kodené knihy
-2 347,50 Sk
Finan né prostriedky Z boli vy erpané – príjmy sa rovnali výdavkom.
Výdavky Z spolu:
9 743 243,80 Sk

KD
J
Deti v núdzi

Mzdy
1 233 993,3 669 000,404 242,520 017,-

Odvody
417 766,1 265 504,140 970,179 861,-

Be né výdavky Spolu :
214 451,50
1 866 210,50
1 273 162,30
6 207 666,30
146 248,691 460,257 453,957 331,20 576,20 576,-

kolská jedále pri Z s mat. kolou Zavar mala hospodársky výsledok za tento rok
nulový.
Najvä ie výdavky obce boli v roku 2005 na kanalizáciu 16 216 991,65 Sk – 1. a 2.stavby.
Dofakturácia 1. stavby
2 000 000,- Sk
Kolauda ná rata 1. stavba
704 960,10 Sk
Nedoplatok za 1. stavbu iní 316 373,- Sk a 3.dodatok k zmluve, ktorý bude zaplatený a
po odstránení nedostatkov.
Za gravita nú kanalizáciu – 2. stavbu boli náklady 13 512 031,55 Sk.
Prekro enie rozpo tu výdavkov obce:
Polo ka 01 1 1 6 633 006 –V eobecný materiál OcU prekro ený v dôsledku zaplatenia
dopravného zna enia v celkovej sume 49 307,90 Sk.
01 1 1 6 634 002 –Servis, údr ba áut– navý enie – klampiarske práce na 1203
v sume 21 677,- Sk, výmena spojky na favorite v sume 6 426,- Sk.
06 2 0 637 027 – Mzda cintorín – zvý enie výdavkov na základe prijatia pani
Juri ovej na dohodu o vykonaní práce na organizovanie pohrebného obradu
06 2 0 637 027 –Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – stavebné práce
v KD, pomocné práce v dedine nezamestnaní celkovo 40 000,-, stavebné práce ernanský
po ta, Jankech 12 238,-, kvetinová výsadba, zákusky na posedenie s dôchodcami, kuchárky,
víno

08 2 0 635 006 – Kultúrny dom – výmena sociálnych zariadení prízemie a pri
svadobke, ma ovanie -z toho obklady :74 268,-,obklada ské práce :72 500,-, ND, umývadlá,
misy : 77 551,-, kazet. stropy :27 074,-, ma ovanie :20 789,-, cement, piesok :12 837,-.
08 2 0 9 637 004 – Kultúrna innos OcU – navý enie – Zabezpe enie hudby pre
posedenie s dôchodcami – 12 000,-, zabezpe enie dychovky na stavanie mája 4 500,-,
pe ný dar ústavu na zabezpe enie kultúrnej akcie na námestí Trnavy 5 000,-, zaplatenie
pohostenia ku D u u ite ov.
Nízke erpanie rozpo tu bolo za elektrickú energiu u OcU, Domu slu ieb, preto e
vyú tovanie za tieto odberné miesta pri lo a v januári.
Finan né a pe
Fond sociálny
Fond rezervný

né fondy
Stav k 1.1.2005
6 896,31
5 236 867,32

Prírastok
Úbytok
13 330,44
306,31
0
16 927, 03

Stav k 31.12.2005
19 920,44
5 219 940,29

Rezervný fond bol erpaný na vyrovnanie hospodárskeho výsledku- straty za rok 2004.
Bankové úvery a výpomoci.
V roku 2005 sme nesplácali ani ne erpali iadny úver.
Obec Zavar neposkytla v roku 2005 iadnu finan nú výpomoc.
V roku 2005 sme nedostali iadnu ú elovú dotáciu na kapitálové výdavky zo tátnych a
európskych fondov.

Vyjadrenie kontrolóra obce :
tovníctvo bolo vedené v súlade so zákonom o ú tovníctve a s postupmi pre rozpo tové
organizácie a obce, nevyskytli sa po as ú tovného obdobia iadne záva né nedostatky, preto
doporu ujem schváli závere ný ú et obce bez výhrad.

Zavar 8.3.2006

Spracovali :Ing.Federi ová Dana, ekonómka
Oravec Anton, kontrolór obce

Vyvesené d a : 12.4.2006
Zvesené d a :
Závere ný ú et obce za rok 2005 bol prerokovaný na zasadnutí OZ d a11.4.2006 v súlade so
zákonom íslo 303/95 Z.z. v znení neskor ích doplnkov a zmien, konkrétne v zmysle zákona
íslo 445/2001, § 31, odst. 6 s výrokom :

obecné zastupite stvo vyslovuje súhlas s celoro ným hospodárením

bez výhrad .

Rudolf Baro
starosta obce

