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Výročná správa
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za rok 2011

••••••••••••••••••••••••••••
starosta obce



OBSAH

1. Základná charakteristika obce

str.

3
1.1 Geografické údaje
1.2 Demografické údaje
1.3 Ekonomické údaje
1.4 Symboly obce
1.5 História obce
1.6 Pamiatky
1.7 Výchova a vzdelávanie

3

3

3

1.8 Zdravotníctvo

1.9 Sociálne zabezpečenie

1.10 Kultúra

1.11 Hospodárstvo

1.12 Organizačná štruktúra obce

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie

2.1 Plnenie príjmov za rok 2011

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011

2.3 Plán rozpočtu na roky 2011 - 2013

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011

4. Bilancia aktív a pasív v celých €

4.1 Aktíva

4.2 Pasíva

5. vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

5.1 Pohľadávky

5.2 Záväzky

6. Hospodársky výsledok obce

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

7.2 Poskytnuté dotácie

7.3 Významné investičné akcie v roku 2011

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

4

5

6

6

7

7

7

7

8

8

9

11

13

13

14

14

15

15

15

16

16

17

17

17

18

18

18

2



l. Základná charakteristika Obce Záhorská Ves

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou. ktorá 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.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce:
Obec sa nachádza v Záhorskej nížine, západný okraj tvorí údolná niva rieky Moravy

Susedné mestá a obce:
Obec Suchohrad a Obec Vysoká pri Morave

Celková rozloha obce: 1305 ha

Nadmorská výška: 147m n.m.

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 1820obyvatel'ov
Počet rodinných domov v obci: 630
Národnostná štruktúra: najpočetnejšou národnosťouje slovenská národnost'
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevláda Rímsko - katolícka cirkev

vývoj počtu obyvateľov : od posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 sa do obce
prisťahovalo 14 obyvateľov

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť vobci : registrovaná miera nezamestnanosti v našej obci k 31.12.2011 je
5.82% čo je 106 obyvateľov

Nezamestnanost" v okrese
nezamestnanosti 7,43%

v okrese Malacky k31.12.2011 je registrovaná miera

vývoj nezamestnanosti: rok 2002 - 170 obyvate/'ov
rok 2003 - 111 obyvateľov
rok 2004 - 56 obyvateľov
rok 2005 - 68 obyvateľov
rok 2006 - 67 obyvateľov
rok 2007 - 57 obyvatel'ov
rok 2008 - 68 obyvate 1'0v
rok 2009 - 96 obyvateľov
rok 2010 -112 obyvateľov
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1.4 Symboly obce - erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce

Erb obce: erb obce Záhorská Ves vychádza z historickej pečate obce. Je v nej zobrazená
zvláštna kompozicia troch svätcov - sv. Katariny (i s nápisom st. Catharina), sv. Jakuba a sv.
Floriána.
Symbolom sv. Jakuba je putnicka mušľa, sv. Katariny zlomené koleso, na ktorom bola mučená
a sv. Floriána horiaci kostol, pretože je patrónom hasičov a ochrancov proti ohňu a vode. Erb
má túto podobu (vychádza sa u historickej predlohy): v hlave modrého štitu je strieborná
mušľa sv. Jakuba. zlaté a strieborné ozubené koleso sv. Kataríny, pod ním zlatý šikmy krčah sv.
Floriána, lejúceho striebornú vodu na červenú, zlatými plameňmi horiacu strechu strieborného
kostola so zlatými oblokmi a zlatou bránou. Znamenie je vložené do španielskeho heraldického
štitu. dolu zaobleného.

Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdlžnych pruhov vo farbách: modrá - žltá - modrá - biela -
červená - biela - modrá - žltá - modrá.

Pečať obce:
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ZAHORSKA VES.
Priemer pečateje 35 mm.
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Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Odlišuje sa od nej tým, že
kým vlajka predstavuje vol'ný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka,
zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším prečnym rahnom.

1.5 História obce

Obec hola osídlená od praveku, so sídliskami s vplyvmi unčtickej kultúry. maďarovskej. volútovej.

lengyelskej i kanelovej keramiky, s osídlením rimsko-barbarskvm i slovanským z čias Veľkej Morav}' .

.lej existencia je doložená z roku 1301 pod názvom Magyarfalu. kedy tu hol pánom syn Andreja

Magariho Tomáš Magari. V roku 131()sa stal maj ite rom obce Jakub Jánoki. Bola to stará totska

/maďarská/ dedina, ktorá sa časom poslovenčila.

Zafeudalizmu to bola poddanská dedina panstva hradu Plavec' / malackého panstva I Vprvej polovici

l ô.storočia hola obec pre- vrstvená chorvátskymi kolonistami. Už vtedy tu bola tridsiatková stanica / po

latinsky tricesima. po maďar- sky harminc. po chorvátsky harmica - v Uhorsku to bol názov cla, ktoré

sa vyberalo vo vyškejednej tridsa- tiny z ceny tovaru./

V roku 1678 bol v ohci postaven)' kostol v baroko- vom slohu s predstavanou vežou, hlavnym oltárom a

dvoma bočnymi oltármi. Kostol bol zasväteny Sl'. Mi- chalovi archanjelovi a sv. Kataríne mučenici. Oba

obra- zv boli umiestnené nad sebou. hore bola SV.Katarína. dole sv. Michal. Ľavy bočny oltár bol

pôvodne zasvä- ten}; svätým mučenikom Fabiánovt a Sehastiánovi, pra- v.vbočnv oltár bol zasvätenv sv,

Floriánovi. Tento kostol slúžil veriacim 260 rokov. Na Vianoce 1937 sa chôrus pod ťarchou veriacich

pre- valil, preto ho roku 1938 zbúrali a zariadenie neskôr previezli do nového kostola. Dnes tam stojí

kríž lje to v časti obce Zákosteli /.

V rokoch 1703 - 1711 cisárske vojská dedinu vydran- covali a vypálili , k tomu sa pridal aj ukrutny mor

\' roku 1708. V roku 1720 mala pot0111ohec iha 30 danovnikov. Do rúk Pálfiho rodiny sa obec dostala

v 18.storoô a Mikuláš Pálfiju ovládal aj v Lv.storoči.

Roku 1828 mala ohec 112 domova 80() obyvateľov. ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. živili sa aj

1}'- bolovom. holi tiež roľníkmi, pestovali zeleninu, vyrábali úžitkové predmety z prútia, tŕstia, predávali

ich aj vo Viedni.

V roku 1870 bol \' obci postaven); cukrovar spoloč- nosťou okolo Maxa Lôwbeera. Patril k najväčšim v

Európe a v prevádzke hol do roku 19./9. Cukor z neho sa vyvážal do Rakúska, na lo hola postavená aj
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elektri- fikovaná železnička cez dreveny most nad riekou Mo- ravou do Angernu na železničnú stanicu.

Most, ktory bol postavený pred stavovskými povstaniami. bol v ro- ku 1711 cisárskymi vojskami zničenv

a potom novo- postaveny dreveny most slúžil svojmu účelu ai do Z.svetovej vojny, kedy bol vyhodeny do

po ve/ria ustu- pujúcimifašistickyni vojskami.

V roku 1927 bola vystavaná Masarykova štátna ľu- dová i meštiansko škola a riadi/dovi skoly J

Fohlovi bola odovzdaná do prevádzky 27.júna 1927. Vyučo- vanie začalo -l.septembra 1927. Rok 19-10

bol rokom vysviacky nového kostola. Bol postaveny na mieste byvolej prvej jednotriednej cirkevnej

školy z roku 1837 a na mieste byvalého konzumu/potravinársky obchod/. Novy kostol projekto val

Ing.arch. Fr. Florians. stavbu vykonávali stavitelia ,~tern a Blažko z Malaciek. Základny kamen vysvätili

dôstojní páni An/on Kompánek z Uhorskej Vsi a Frant. Kovalík z Hoch- štetna. Postaveny bol r. 19-10.

Po prechode frontu v apríli 1945 nastali v Uhor- kej V si spoločenské. hospodárske i politické

premeny a od ljanuára 1949 nesie naša obec nový názov - ZÁHORSKÁ VES. Predtým to boli

rôzne názvy :

r. 1557 Magyarfalw, 1773 Uherszkawesz. 1786 Uherská Ves. 1920 Uhorská Ves pri Morave.

1927 Uhorská Ves / Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Bratislava 19781. Za Rakúsko-

Uhorska sa obec nazývala Magyarfalu / v r. 1906 sa na tom uznieslo vtedajšie obecné

zastupiteľstvo / a Ungerein, V ústnom podaní na Záhorí však občania Záhorskej Vsi zostávajú

stále ..Uhrané " .

1.6 Pamiatky
Kostol sv. Michala postavený v roku 19-10
Pomník padlých (prvú svetovú vojna v roku 191-1-1918 a druhú svetovú vojna v roku 1939-
19-15)
Pomník povodne (z dôvodu povodní v rokoch 1937, 19-11, 19-17v obci)

1. 7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

Základná škola Záhorská Ves s počtom žiakov 167
Špeciálna základná škola s počtom žiakov 13
Materská škola Záhorská Ves s počtom detí 49

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať. že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na základné vzdelanie detí.
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1.8 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: na zdravotnom stredisku kde ordinujú:

Detská lekárka MUDr. Ľubica Jenisová
Obvodná lekárka pre dospelých MUDr. Božena Chmelová
Zubný lekár: MUDr. Peter Vongrej

V obci Záhorská Ves je otvorená súkromná lekáreň sv. Michala na Hlavnej ulici 29 vedľa
obecného úradu.

1.9 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje : starých odkázaných občanov obec zabezpečuje
opatrovateľskú službu:

Opatrovateľská služba Jeseň života p.o. - starostlivosť o občanov ubytovaných
v zariadení.
Opatrovateľská služba Jeseň n.o. - starostlivosť o občanov doma mimo zariadenia
opatrovateľskej služby. Zabezpečuje sa aj roznáška obedov pre bezvládnych občanov
a dôchodcov a pranie prádla.

1.10 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:

Uhranské Múzeum založené v roku 2008
spolky obce: Uhranská perla. Rybársky spolok Morava. Poľovnícke združenie
Rozkvet. Mažoretky.
v obci je kultúrny dom. v ktorom sa poriadajú rôzne akcie poriadané obcou alebo
miestnymi zložkami. ako tradičný obecný ples. fašiangy. Veľká noc •. oslavy dňa
matiek. Dni Uhranského somíca. posedenie s dôchodcami. karneval detí z MŠ a ZŠ.
vianočné trhy a iné spoločenské udalosti občanov. ktorí si KD prenajímajú.

1.11 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:

Potraviny Prúšková. Klímová, COOP JEDNOTA. predajňa Mäsa,
Reštaurácia Jockey club. Pizzeria. Mariol Bar. Pohostinstvo Daure. Občerstvenie
ZUMI
Kvetinárstvo, Rozličný tovar. Kaderníctvo.
Pneuservis Bartalský. Čerpacia stanica PHM.
Prevádzka kompy na prevoz do Rakúska

Najvýznamnejší priemysel v obci:
Stolárstvo Matejov
Firma Prefa Konzulta - výroba betónových prefabrikátov
Firma Bemako - zámočníctvo a strojárenská výroba
Firma SETEX - Svetlík Miroslav - spracovanie dreva
Firma Aplitec - výrobcu a distribútora hnojovieovej techniky a závlahových zariadení

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
Firma Morava Agro - užíva poľnohospodársku pôdu v obci Záhorská Ves na
pestovanie slnečnice. obilia, repku olejnú a oziminy
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1.12 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: JUDr. Boris Šimkovič - je najvyšším výkonným orgánom obce. ktorého volia
obyvatelia v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, a administratívnych
vzťahoch je správnym orgánom.

Zástupca starostu obce: Miroslav Vajdečka

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Kaderová Rúth

Obecné zastupiteľstvo: 9 poslancov obce v zložení:
Miroslav Vajdečka, Peter Biesik, František Hanzlovič, Stanislav Nechala, Matejov Peter. PhDr.
Darina Brukkerová, Gabriela Malíková. JUDr. Milan Repár, Pavol Danihel

Komisie: Finančná komisia, kultúrna. stavebná, životné prostredie. škodová

Obecný úrad: zamestnanci: Adamská Dagmar, Annušová Veronika, Antaličová Anna.
Michaela Danihelová, Stanislava Orgoňová, Adriana Poláková. Ľubomír Tomášek, Jindŕich
Bína
Zamestnanci Kompa: Uherek Jozef. Šlacer Štefan, Vladimír Bína, Rôhsner Karol, Grujbár
Alojz. Orth Jozef, Peter Ondrejko
Zamestnanci Materská škola: Jana Soboličová, Tatiana Juhászová, Anna Izakovičová,
Martina Veselá, PaeDr. Renáta Beneková. Iveta Vacíková, Viera Višváderová, Ľubica Klasová.
Libuša Schneiderová
Základná škola - riaditeľka školy Mgr. Anastázia Šimková
PO Jeseň života - riaditeľka Marta Jánošová
NO Jeseň života - riaditeľka Libuša Schneiderová

2. Programový rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym
rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce.
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonovaz iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce. ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
podiely na daniach v správe štátu.
dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám. ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:

k rozpočtom iných obcí.
k rozpočtu vyššieho územného celku. do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
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Y rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004

Z;z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.

Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2010 uznesením Č. 91/10.

Bol zmenený počas roka 2011 viac krát starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €:

Rozpočet na Rozpočet po
rok 2011 zmene 2011

Príjmy celkom 1034690 1105841
z toho:
Bežné príjmy ]031290 939121
Kapitálové príjmy O 136000
Finančné príjmy O 27320
Príjmy RO s právnou subjektivitou 3400 3400
Výdavky celkom 906320 994547
z toho:
Bežné výdavky 562611 592672
Kapitálové výdavky 1000 51270
Finančné výdavky 36315 31605
Výdavky RO s právnou subjektivitou 306394 319000
Rozpočet obce za rok 2011 +128370 +111294

2.1 Plnenie príjmov za rok 2011

2.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom v celých €

Schválený rozpočet 1031290
Upravený rozpočet 939121
Skutočnosť k 3l.12.20 II 897638
% plnenia k upravenému rozpočtu 95.58
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Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií

HI. kateg. Upravený Skutočnosť
Kategória Text rozpočet 2011 2011 '%

v celých € v celých €
Príjmy celkom 939121 897638 95,58

100 Daňové príjmy 408026 404708 99,19

200 Nedaňové príjmy 161156 150278 9325

310 Granty a transfery 369939 342652 92,62

2.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom v celých €
Schválený rozpočet O
Upravený rozpočet 136000
Skutočnosť k 31.12.2011 135937
% plnenia k upravenému rozpočtu 99,95

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií

Rozpočet po Skutočnosť
Kategória Text zmenách 2011 2011 %

V celých € v celých €
Príjmy celkom 136000 135937 99,95

230 Kapitálové príjmy 136000 135937 99,95
341 Kapitálové granty a transfery O O O

2.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom v celých €
Schválený rozpočet O
Upravený rozpočet 27320
Skutočnosť k 31.12.20 II 27317
% plnenia k upravenému rozpočtu 99,99
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Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná Rozpočet po Skutočnosť
Kategória Text zmenách 2011 2011 %

V celých € v celých €
Príjmy celkom 27320 27317 99,99

400 Príjmy z transakcií s FAa FP 27320 27317 99,99
500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV O O O

Rozpočtové organizácie:
školy a školské zariadenia dosiahli príjmy vo výške
opatrovateľská služba dosiahla príjmy vo výške

6159 €
66775 €

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011

2.2.1 Bežné výdavky

Výdavky celkom v celých €

Schválený rozpočet 562611

Upravený rozpočet 592672

Skutočnosť k 31.12.2010 580077

% plnenia k upravenému rozpočtu 97.87

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií

Rozpočet po Skutočnosť
Oddiel Kategória Text zmenách 2011 o/o

2011 v celých €
v celých €

Bežné výdavky celkom 592672 580077 97,87

600 Výdavky za obec celkom 331821 323565 97,51

01 - obec 610 Mzdy. platy. služobné príjmy ... 77176 76087 98,59
620 Poist. A príspevok do poisťovní 27344 26056 9529
630 Tovary a služby 190429 184674 96.98
640 Bežné transfery 24872 24764 99,56
650 Splácanie úrokov a popl. z úverov 12000 11984 99.87

03- 600 Výdavky na požiarnu ochranu 4589 4572 99,63
Bezpečnosť celkom

630 Tovary a služby 4589 4572 99,63
04- 600 Výdavky projekt IBKE 9913 9982 99,69
Ekonomická
oblasť

640 Bežné transfery 9913 9882 99.69
06-Bývanie 600 Výdavky na bývanie a obč. vyb. 26626 26169 98,28
a obč. vvbav.

610 Mzdy. platy. služobné príjmy ... 5500 5496 99.93
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620 Poist. a príspevok do poisťovní 1711 1703 99,53
630 Tovary a služby 19415 18970 97.71

08 - kultúra, 600 Výdavky za kultúru, rekreáciu a 25426 24630 96,87
rekreácia a náboženstvo celkom
náboženstvo

620 Poist. a príspevok do poisťovní 61 45 73,77
630 Tovary a služby 25365 24585 96.92

09 - vzdeláv. 600 Výdavky za školstvo celkom 127393 124372 97,63

610 Mzdy. platy, služobné príjmy 60000 59930 99.88
620 Poist. a príspevok do poisťovní 21574 20807 96,44
630 Tovary a služb) 45819 43635 95.23

10 - soc. zab. 600 Výdavky za soc. za bez. celkom 50404 50402 99,99

630 Tovary a služby 640 638 99,69
640 Bežné transfery 49764 49764 100

2.2.2 Kapitálové výdavky

Výdavky celkom v celých €

Schválený rozpočet 1000

Upravený rozpočet 51270
Skutočnosť k 31.12.2011 51180
% plnenia k upravenému rozpočtu 99.82

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií

Rozpočet po Skutočnosť
Oddiel Kategória Text zmenách 2011 %

2011 v celých €
v celých €

Kapitálové výdavky celkom 51270 51180 99,82

700 Výdavky za obec celkom 47170 47080 99,81

01 - obec 710 Obstarávan ie kapitálových aktív 47170 47080 99,81
08- 700 Výdavky za rekreáciu celkom 3100 3100 100
rekre.,kult.

710 Obstarávanie kapitálových aktív 3100 3100 100
09- 700 Výdavky za vzdelávanie celkom 1000 1000 100
vzdelávanie

710 Obstarávanie kapitálových aktív 1000 1000 100

2.2.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom v celých €
Schválený rozpočet 36315

Upravený rozpočet 31605
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% plnenia k upravenému rozpočtu 99,88
Skutočnosť k 31.12.2011 31566

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Rozpočet po Skutočnosť
Oddiel Kategória Text zmenách 2011 %

2011 v celých €
v celých €

Výdavkové finančné operácie 31605 31566 99,88
celkom

800 Výdavky za obec celkom
01 - obec 820 Splácanie istín 31605 31566 99.88

2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2014

2.3.1 Príjmy celkom

Skutočnosť Plán na rok Plán na rok Plán na rok
k 31.12.2011 2012 2013 2014

Prijmy celkom 1060892 1240290 1488348 1786017
z toho:
Bežné príjmy 897638 1077166 1292599 1551118
Kapitálové príjmy 135937 163124 195749 234899
Finančné príjmy 27317 O O O

2.3.2 Výdavky celkom

Skutočnosť Plán na rok Plán na rok Plán na rok
k 31.12.2011 2012 2013 2014

Výdavky celkom 662823 795388 954465 1145358
z toho:
Bežné výdavky 580077 696092 835311 1002373
Kapitálové výdavky 51180 61416 73699 88439
Finančné výdavky 31566 37879 45455 54546

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.20 ll:

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách 2011 k 31.12.2011

v celých € v celých €
Príjmy celkom 1102441 1060892
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z toho:
Bežné príjmy 939121 897638
Kapitálové príjmy 136000 135937
Finančné príjmy 27320 27317
Príjmy RO 3400 6159
Výdavky celkom 675547 662823
z toho:
Bežné výdavky 592672 580077
Kapitálové výdavky 51270 51180
Finančné výdavky 31605 31566
Výdavky RO 319000 317845
Rozpočet obce za rok 2011 +107894 +80224

Výsledok rozpočtové hospodárenia za rok 2011 je prebytok rozpočtu obce vo výške
81 056.92 f. bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. al a bi zákona Č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. ktorý bol v priebehu rozpočtového roka použitý vo výške 0.00 €
na finančné výdavky.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. al a bi citovaného zákona. z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom

rozpočtovom roku vo výške: 12 582,71 f
- zostatok finančných operácií v sume - 4 249.31 € navrhujem vysporiadať z rezervného fondu
4249.31 €

nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške O €.

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Bilancia aktíva pasív v celých €

4.1 A KT Í v A

Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k 31.12.2010 k 31.12.2011 2012 v € 2013 v €

Majetok spolu 3749303 3553827 3571596 3589454

Neobežný majetok spolu 3446277 3069063 3084408 3099831
z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok 6434 2253 2264 2276
Dlhodobý hmotný majetok 2864063 2491030 2503485 2516003

14



Dlhodobý finančný majetok 575780 575780 578659 581552
Obežný majetok spolu 302337 484717 487141 489576
z toho:

Zásoby 706 97 98 98
Zúčtovanie medzi subjektami VS 63863 58290 58581 58874
Pohľadávky 167928 153307 154074 154844
Finančné účty 69840 273023 274388 275760
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. O O O O

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. O O O O

Časové rozlíšenie 689 47 47 47

4.2 P A S Í V A

Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k 31.12.2010 k 31.12.2011 2012 v € 2013 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu 3749303 3553827 3571596 3589454

Vlastné imanie 958072 942444 947156 951892
z toho:

Oceňovacie rozdiely O O O O

Fondy O O O O

Výsledok hospodárenia 958072 942444 947156 951892
Záväzky 1265879 II15340 1120917 1126521
z toho:

Rezervy 146345 11961 12021 12081
Zúčtovanie medzi subjektami VS 27315 12583 12646 12709
Dlhodobé záväzky 597221 574694 577567 580455
Krátkodobé záväzky 221188 253596 254864 256138
Bankové úvery a výpomoci 273810 262506 263819 265138
Casové rozlíšenie 1525352 1496043 1503523 1511041

5. vývoj pohľadávok a záväzkov v celkových €

S.l. Pohľadávky

Pohľadávky Stav Stav
k 31.122010 k 31.122011

Pohľadávky do lehoty splatnosti 1573 2749
Pohľadávky po lehote splatnosti 170809 192853
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5.2 Záväzky

Záväzky Stav Stav
k 31.122010 k 31.122011

Záväzky do lehoty splatnosti 790798 817667

Záväzky po lehote splatnosti 27611 10623

6. Hospodársky výsledok obce v celých €

Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k 31.12.2010 k 31.12.2011 2012 v € 2013 v €

Náklady 957811 1272662 1285389 1298243

50 - Spotrebované nákupy 117832 158019 159599 161195

51 - Služby 107118 120850 122059 123279

52 - Osobné náklady 325701 376079 379840 383638

53 - Služby 194 1027 1037 1048

54 - Ostatné náklady na 10142 329452 332747 336074
prevádzkovú činnost"
55 - Odpisy, rezervy a OP 298051 142996 144426 145870
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 - Finančné náklady 22954 23599 23835 24073

57 - Mimoriadne náklady O O O O

58 - Náklady na transfery 75819 86161 87023 87893
a náklady z odvodov príjmov
59 - Dane z príjmov O 34479 34823 35173

Výnosy 861825 1119276 1231204 1292764

60 - Tržby za vlastné výkony a 241575 402019 442221 464332
tovar
61 - Zmena stavu O O O O
vnútroorganizačných služieb
62 - Aktivácia O O O O

63 - Daňové a colné výnosy 365903 414044 455448 478221
a výnosy z poplatkov
64 - Ostatné výnosy 75931 213116 234428 246149

65 - Zúčtovanie rezerva OP 31283 14268 15695 16480
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 - Finančné výnosy O 292 321 337
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67 - Mimoriadne výnosy O O O O

69 - Výnosy z transferov 147133 75537 83091 87245
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok -95986 -153386 -54185 -5479
/ + kladný HV, - záporný HV /

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume -153386 E bol zaúčtovaný na účet 428 -

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých
nrostriedkov v EUR

UPSVaR Aktivačná činnosť 3676
Recyklačný fond Recyklačný fond 561
Krajský stavebný úrad Stavebný úrad 1643
Krajský školský úrad Školstvo 283368
Obvodný úrad Matrika 1791
UPSVaR Stravné pre deti v HN 6640
Ministerstvo vnútra Hlásenie pobytu obyvateľstva 583
KU ŽP Životné prostredie 166
KU cestnej dopravy Miestne komunikácie 81
UPSVaR Rodinné prídavky 638
MFSR Jeseň života 33519
MŽP SR Výskum a vývoj 2170
Obvodný úrad MA Sociálne dávky 200
KŠU Materská škola 3011
Obvodný úrad BA Dotácia kamerový systém 8000
BSK Dotácia okná KD 1000
MVRRSR IBKE projekt MŠ 7013
Obvodný úrad MA Sčítanie obyvateľov 1745

Popis najvýznamnejších grantov a transferov:

Obvodný úrad Bratislava - dotácia kamerový systém 8000 E

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN Č. 7/2008

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
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Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Futbalový klub Na bežnú prevádzku futbalového 10535.00

Záhorská Ves klubu

Mažoretky Na bežnú činnosť 1000.00

Uhranská Perla Na propagáciu L. Popp 105.00

7.3 Významné investičné akcie v roku 2011

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011:
fekálna cisterna
Notebook
výpočtová technika
projektová dokumentácia.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

Revitalizácia centra obce
Rekonštrukcia ciest v Zákostolí a Školská ulica

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Danihelová Michaela Predkladá: JUDr. Boris Šimkovič

V Záhorskej Vsi. dňa 30.01.2012

Prrlohv :

• Ročna úctov na zú\ ierka: Súvaha. V) kaz zisko\ a strát. Poznámky k ÚČlO\ nej závierke
• Výrok audítora k ročnej ucrov nej za\ ierke
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