ZÁVEREČNÝ ÚČET
Obce Záborské za rok 2010
Záverečný účet obce Záborské je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledok hospodárenia
sa tvorí podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z rozdielu bežného rozpočtu,
t.j. bežných príjmov a bežných výdavkov a kapitálového rozpočtu, t.j. kapitálových príjmov
a kapitálových výdavkov.

Stav k 31.12.2010
v€
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skutočné bežné príjmy
223 541,18
Skutočné bežné výdavky
153 376,00
Rozdiel +/+ 70 165,18
Skutočné kapitálové príjmy
235,00
Skutočné kapitálové výdavky
86 357,00
Rozdiel +/- 86 122,00
================================================
Výsledok hospodárenia - schodok
- 15 956,82
Na krytie kapitálových výdavkov boli použité prostriedky z minulých rokov zapojené
do rozpočtu cez finančné operácie.
Príjmové finančné operácie
37 828,53
Výdavkové finančné operácie
806,44
Rozdiel +/+ 37 022,09

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2010 bol + 21 065,27 €.
O spôsobe usporiadania prebytku rozhodne obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní
záverečného účtu.

a) Plnenie rozpočtu
V roku 2010 Obec Záborské hospodárila na základe rozpočtu schváleného uznesením
obecného zastupiteľstva č. 3/12/2009 zo dňa 11.12.2009.
Počas roka 2010 bol schválený rozpočet upravený rozpočtovým opatrením
- číslo 1 dňa 08.10.2010 Uznesením č. 9/10/2010
- číslo 2 dňa 19.11.2010 Uznesením č. 6/11/2010.
Plnenie rozpočtu za rok 2010 je nasledovné:
Ukazovateľ
rozpočet k 31.12.2010
bežné príjmy
215 254,bežné výdavky
164 865,kapitálové príjmy
235,kapitálové výdavky
49 857,rozdiel medzi príjmami a výdavkami
-schodok
+ 767,-

skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia
223 541,18
103,85
153 376,93,03
235,0
86 357,173,21
- 15 956,82

- 2080,42

príjmy finančných operácií
0
37 828,53
0
výdavky finančných operácií
767,806,44
105,14
hospodárenie finančných operácií
- 767,37 022,09
======================================================================
Celkový rozdiel:
0,+ 21 065,27
0

V skutočnosti boli k 31.12.2010 dosiahnuté rozpočtové príjmy celkom 215 489,- €
a rozpočtové výdavky v objeme 215 459,- €. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce
Záborské v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené vo Výkaze o plnení rozpočtu.
Bežné príjmy boli dosiahnuté vo výške 223 541,18 € a bežné výdavky činili
153 376,- €. V oblasti bežného rozpočtu bol výsledok prebytkový v čiastke 70 165,18 €.
Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy možné použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu
návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.
Kapitálové príjmy dosiahli 235,- € a kapitálové výdavky 86 357,- €. Výsledok
kapitálového rozpočtu bol schodkový v čiastke 86 122,- €. Na krytie tohto schodku boli
použité prostriedky minulých rokov zapojené do rozpočtu formou finančných operácií.
V oblasti finančných operácií boli dosiahnuté príjmy vo výške 37 828,53 €. Výdavky
boli čerpané v objeme 806,44 €. Z finančných operácií vznikol kladný zostatok vo výške
vo výške 37 022,09 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 v rámci bežného rozpočtu,
kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo
výške 21 065,27 €.

b) Bilancia aktív a pasív
Celkové aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2010 sú v objeme netto 1. 336 402,73 €
a zdroje krytia – pasíva v rovnakej výške.

Aktíva tvoria:
Neobežný majetok spolu:
z toho:
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý finančný majetok - akcie (CP)
Obežný majetok spolu:
z toho:
- zásoby
- krátkodobé pohľadávky
- finančný majetok

v€
1.307 706,87
11 823,16
1.198 326,78
97 556,93
28 556,56
647,75
120,98
27 787,83

Časové rozlíšenie príjmov a nákladov budúcich období
139,30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strana aktív – majetok spolu:
1.336 402,73

Pasíva tvoria:
Vlastné imanie spolu:
z toho:
- nevyspor. výsledok hosp. minul. rokov
- výsledok hospodárenia za rok 2010

v€
690 649,12
526 657,48
163 991,64

Záväzky spolu:
104 954,13
z toho:
- rezervy zákonné krátkodobé (na nevyčerp. dovolenky za rok 2010 + rezerva na audit) 3 148,47
- dlhodobé záväzky – záväzky zo sociálneho fondu
340,49
- krátkodobé záväzky
101 465,17
- z toho neuhradené faktúry 92 401,30
preplatky na stravnom voči stravníkom MŠ 38,voči zamestnancom z miezd za december vypl. v mesiaci január 6 701,91
zúčt. s orgánmi SP a ZP – odvody z miezd 1 922,96
ostatné priame dane – daň z miezd DÚ 401,-

Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období
540 799,48
z toho: - výnosy budúcich období
540 799,48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strana pasív - vlastné imanie a záväzky spolu:
1.336 402,73
Podrobná skladba aktív a pasív je uvedená v priloženej Súvahe za rok 2010.

c) Stav a vývoj dlhu
Obec Záborské nemá žiadne dlhodobé ani iné úvery.

d) Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Záborské nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

e) Poskytnuté záruky
Obec Záborské neviduje žiadne záruky.

f) Podnikateľská činnosť
Obec Záborské podnikateľskú činnosť nevykonáva.

Za správnosť údajov: Mária Baranová, účtovníčka OcÚ
Vypracovala: Ing. Magdaléna Frištýková
V Záborskom, dňa 08.02.2011

Kristína Maliňáková
starostka obce

