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1. Prezentácia obce
Názov – OBEC Trenčianska Turná
Adresa – Trenčianska Turná č. 86, 913 21 Trenčianska Turná
IČO - 312 053
DIČ – 2021080017
Počet obyvateľov k 31.12.2010 – 3103 obyvateľov
Počet zamestnancov obce vrátane volených predstaviteľov – 13 osôb
Podnikateľská činnosť – nebola vykonávaná v roku 2010
Starosta obce – Ing. František Ježík – do 27.12.2010
– Ing. Peter Mikula – od 27.12.2010
Zástupca starostu obce – Ing. Peter Mikula – do 27.12.2010
– Mgr. Vladimír Zvalený – od 27.12.2010
Hlavný kontrolór obce – Ing. Ľubica Machálková
Osoba zodpovedná za účtovníctvo – Ing. Adriana Závodská
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2. Rozpočet obce na rok 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2010.
Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Súčasťou rozpočtu boli aj finančné operácie a rozpočet právneho subjektu obce – Základná
škola s materskou školou Trenčianska Turná.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2009 uznesením
č.243/2009. Na rok 2010 boli schválené aj rozpočtové opatrenia pre rozpočtovú organizáciu
– Základná škola s materskou školou - RO č. 2/2010 uznesením OcZ č. 2/2011, RO č.
3/2010 uznesením OcZ č. 3/2011, RO č. 4/2010 uznesením OcZ č. 4/2011. Posledná úprava
rozpočtu obce za rok 2010 bola schválená dňa 26.1.2011 uznesením OcZ č. 5/2011 a
konečný stav rozpočtu je nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12. 2010
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce –
vyrovnaný rozpočet

4698676
4698676
0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

1396727
703175
693552

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového
rozpočtu

2114063
3154864
-1040801

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

1143165
85981
1057184

Príjmy ZŠ s MŠ
Výdavky ZŠ s MŠ
Hospodárenie ZŠ s MŠ

44721
754656
-709935
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3. Rozbor plnenia rozpočtových príjmov za rok 2010 v €
Rozpočet na rok 2010
4698676

Skutočnosť k 31.12.2010
3576606,82

% plnenia
76,12

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
657692

Skutočnosť k 31.12.2010
657324,31

% plnenia
99,94

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 507916 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 507916,06 €, čo predstavuje plnenie na
100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 97505 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 97218,90 €, čo je
99,71 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov za zdaňovacie obdobie 2010 boli vo výške
30729,16 €, dane zo stavieb boli vo výške 66112,43 € a dane z bytov vo výške 377,31 €. Za
rozpočtový rok 2010 bolo uhradených 96655,02 €, za nedoplatky z minulých rokov 563,88
€. K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 535,06 €.
c) Daň za psa 1796,25 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 542,45 €.
e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 49319,55 €.
f) Daň z úhrad za dobývací priestor 531,10 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
162577

Skutočnosť k 31.12.2010
163066,70

% plnenia
100,30

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 126976 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 125988,96 €, čo je
99,22 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 17750,24 €, príjem
z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 107719,31 €, prenájom
plynovodu vo výške 58,75 € a príjmy z prenajatých prístrojov a zariadení vo výške 460,66 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 13975 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 15450,82 €, čo je
110,56 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za matričnú činnosť, stavebnú
činnosť, ktoré sú vo výške 3924,50 €, poplatok z nepriemyselného a náhodného predaja
služieb vo výške 11272,60 € ( napr. popl.stavebný úrad, poplatok za vyhlasovanie MR,
cintorínsky poplatok, služby domu smútku, za predaj kníh a medailí ........) Príjem za poplatok
za znečisťovanie ovzdušia bol vo výške 253,72 €.
c) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 4463 € bol skutočný príjem 4463,60 €, z toho úroky z e- treasury
obchodov vo výške 1132,28 €.
d) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 17163 € bol skutočný príjem 17163,32 €. Prevažnú časť ostatných príjmov
tvoria príjmy z refundácií od nájomníkov nebytových priestorov, z dobropisov minulých
rokov a náhrad poistného plnenia.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2010
576458

Skutočnosť k 31.12.2010
577472,52 €

% plnenia
100,18

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Poskytovateľ
Krajský školský úrad TN
Krajský školský úrad TN
Krajský školský úrad TN
Enviromentálny fond
ÚPSVaR TN
Krajský školský úrad TN
Obvodný úrad TN
Európsky sociálny fond
ÚPSVaR TN
ÚPSVaR TN
Krajský stavebný úrad TN
ObÚ pre cestnú dopravu TN
Krajský úrad ŽP TN
Obvodný úrad TN
Obvodný úrad TN
Ministerstvo financií SR
Podnikateľské subjekty
Podnikateľské subjekty

Suma v €
437088,00
15642,00
1320,42
3500,00
5468,87
5276,00
4680,28
55133,19
475,90
82,98
2738,70
157,77
347,78
1004,19
5443,44
38098,00
355,00
660,00

Účel
Školstvo prenesené kompetencie
Školstvo – dopravné, vzdel.poukazy
Školstvo – odchodné
Tlač publ.a CD ľudové piesne
Zamestnanosť § 50i, § 50e
Školstvo – predškolská výchova
Matričná činnosť
Školstvo - moderná škola
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Stavebná činnosť
Špeciálny stav. úrad – účelov.komun.
Starostlivosť o ŽP
Register obyvateľstva
Voľby NR SR , Referendum,Komun.v.
Dotácia na bežné výdavky
Grant – Mikulášsky večierok
Grant – Idú furmani

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2010
2114063

Skutočnosť k 31.12.2010
987176,05

% plnenia
46,70

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 1161790 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 34903,44 €, čo
predstavuje 3 % plnenie.
b) Granty a transfery
V roku 2010 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery:
- MVa RR SR – 85 % prostriedky EÚ – 851764,97 € - rekonštrukcia ZŠ s MŠ
- MVa RR SR – 10 % prostriedky ŠR – 100207,64 € - rekonštrukcia ZŠ s MŠ

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2010
1143165

Skutočnosť k 31.12.2010
1143165,81

% plnenia
100

V roku 2010 bola súčasťou príjmových finančných operácií nevyčerpaná dotácia
normatívnych finančných prostriedkov na dopravné z roku 2009 vo výške 236,33 €, čerpaná
do 31.3.2010 podľa zákona č. 583/2004 T.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
rozpočtovou organizáciou ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
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Uzneseniami obecného zastupiteľstva bola schválená tvorba rezervného fondu vo výške
460961,38 € a príjem úveru v celkovej výške 25781,88 € - zriadenie a vybavenie domu
sociálnych služieb, vo výške 248538,52 € - rekonštrukcia ZŠ s MŠ a vo výške 407647,70 € regenerácia centrálnej zóny.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná
škola s materskou školou
Rozpočet na rok 2010
44721

Skutočnosť k 31.12.2010
48401,43

% plnenia
108,23

4. Rozbor plnenia rozpočtových výdavkov za rok 2010 v €
Rozpočet na rok 2010
4698676

Skutočnosť k 31.12.200
3514464,59

% plnenia
74,80

Skutočnosť k 31.12.2010
704201,80

% plnenia
100,15

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2010
703175
v tom:

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná rozpočtová oblasť
Matričná činnosť
Civilná ochrana
Transakcie verejného dlhu
Požiarna ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Verejnoprospešné služby
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Znižovanie znečisťovania
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana životného prostredia
Verejné osvetlenie
Bývania a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Športové služby
Umelecké súbory
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Základné vzdelanie
Vzdelávanie
Starostlivosť a starých občanov
Zariadenia sociálnych služieb DSS
Ostatné sociálne služby
Sociálna pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet
339969
1292
4681
16
34539
296
2880
25957
4650
72023
8437
120
347
25809
25540
12759
765
9824
1552
58716
2984
3911
15992
392
274
32278
16613
559
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Skutočnosť
339981,35
1292,16
4680,28
15,90
34539,83
295,86
2880,00
25956,02
4650,40
72022,80
8437,10
119,50
347,78
25808,87
25539,42
12759,83
764,80
9823,31
1552,42
59731,09
2983,32
3912,59
15992,20
392,00
273,70
32279,47
16610,92
558,88

v €
% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
101,73
100,00
100,04
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00

Spolu

703175

704201,80

100,07

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 178134 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 178134,27 €, čo
je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
matrikárky, stavebného úradu, pracovníkov na verejnoprospešných prácach, terénnej sestry
a opatrovateľky.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 61953 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 61947,79 €, čo je
99,99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa
do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 421328 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 422356,73 €, čo
je 100,24 % čerpanie. Ide o neinvestičné výdavky obce, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 7221 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 7223,18 €, čo
predstavuje 100,03 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 34539 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2010 vo výške 34539,83 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2010
3154864

Skutočnosť k 31.12.2010
1966284,05

% plnenia
62,32

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Verejné osvetlenie
Bývanie
Kultúrny dom
Náboženské a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Spolu

rozpočet
974903
653127
32071
178341
17623
3258
67000
15443
4781
1208317
3154864

v€
skutočnosť
782580,24
6064,86
8925,00
6169,02
4971,00
3258,46
0,00
0,00
595,00
1153720,47
1966284,05

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné zrealizované investičné akcie :
- nákup pozemkov pri ČS AGIP vo výške 386257,74 €
- PD rekonštrukcia obchodného domu vo výške 7877,80 €
- Rekonštrukcie centrálnej zóny vo výške 388444,70 €
b) Cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
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- autobusová zástavka pri HM – PD vo výške 870 €
- Priem.zóna pri ČS AGIP PD vo výške 5194,86 €
c) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi
Ide o nasledovné investičné akcie :
- zberný dvor – PD vo výške 8925 €
d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :
- kanalizácia dažďová ul. Oslobodenia vo výške 3477,47 €
- kanalizácia splašková prípojky ul.Bánovská vo výške 2691,55 €
f) Verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia VO a NN rozvodov vo výške 4971 €
g) Bývanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- zateplenie bytového domu s.č. 829 vo výške 3258,46 €
h) Predškolská výchova
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia kotolne MŠ - PD vo výške 595 €
i) Základné vzdelanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ – stavebné práce a vybavenie vo výške 1153720,47 €

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2010
85981

Skutočnosť k 31.12.2010
85981,02

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 85981 € bolo na splácanie istiny z prijatých bankových úverov skutočné
čerpanie k 31.12.2010 vo výške 51941,88 € a na splácanie istiny úveru zo ŠFRB vo výške
34039,14 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - Základná
škola s materskou školou Trenčianska Turná:
Rozpočet na rok 2010
754656

Skutočnosť k 31.12.2010
757997,72
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% plnenia
100,44

5. Výsledok hospodárenia za rok 2010
Výnosy a náklady obce za rok 2010

1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v celých €/
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Tržby za vlastné výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

632 – Daňové výnosy

9897
656357

samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

Suma v celých €

641- Tržby z predaja DLHIM

5035
35203

642 – Tržby z predaja materiálu

449

645 – Ostatné pokuta a penále

1475

648 - Ostatné výnosy

140387

z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek

653 – Zúčtovanie rezerv

2768

z prevádzkovej činnosti
658 – Zúčtovanie ostatných

7218

opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy

662 - Úroky

Mimoriadne výnosy

672 – Náhrady škôd

4464
306

Výnosy z transferov a rozpočtových 693 – Výnosy samosprávy
príjmov
z bežných transferov zo ŠR

62064

v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou

61978

694 – Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy

13209

z bežných transferov od ES
696 - Výnosy samosprávy

10662

z kapitálových transferov od ES
alebo VÚC

697 – Výnosy samosprávy
z bežných transferov
o ost.subjektov mimo VS
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1015

699 – Výnosy samosprávy

44721

z odvodu rozpočtových príjmov
Spolu

1057208

2. Náklady - popis a výška významných položiek /v celých €/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Osobné náklady

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v celých €

501 – Spotreba materiálu

49778

502 – Spotreba energie

50352

511 – Opravy a udržiavanie

54090

512 – Cestovné

1308

513 – Náklady na reprezentáciu

2118

518 – Ostatné služby

204096

521 – Mzdové náklady

188571

524 – Zákonné sociálne

56037

poistenie
525 – Ostatné sociálne

3734

poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky

531 – Daň z motorových

22938
873

vozidiel
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

Odpisy, rezervy a opravné položky

546 – Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
551 – Odpisy DLH a NM

z prevádzkovej a finančnej činnosti 553 – Tvorba ostatných rezerv
a zúčtovanie
z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady

Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

2052
7
11757
234194
2107

562 – Úroky

32677

568 – Ostatné finančné náklady

13587

584 – Náklady na transfery

287068

z rozpočtu obce do RO
586 - Náklady na transfery

3730

z rozpočtu obce mimo subjekty
VS
Dane z príjmov

591 – Splatná daň z príjmov

11

319

Spolu

1221393

6. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch obce
k 31.12. 2010
Bežné účty:
Základný bežný účet vo VÚB Trenčín
24025-202/0200

7222,04 €

Základný bežný účet v Dexia banka Trenčín
0604342001/5600

60331,63 €

Bežný účet v Dexia banka Trenčín
0604343004/5600 – účet hmotná núdza
Bežný účet v Dexia banka Trenčín
0604348008/5600 – účet dotácií prenesených kompetencií
Bežný účet v Dexia banka Trenčín
0604344007/5600 – účet bytov. domov č.31,829,1443
SPOLU zostatok na BÚ obce ...........................................
Vkladový výdavkový účet RO – ZŠ s MŠ
0658260001/5600
SPOLU zostatok na BÚ obec + RO

2,71 €

286,10 €

94416,54 €
162259,02 €

0,00 €
................................. 162259,02 €

Fondové účty:
Sociálny fond vo VÚB Trenčín
1169-24025-202/0200

249,37 €

Bežný účet rezervného fondu Dexia banka Trenčín
0604342001/5600

SPOLU zostatok na fondovom účte .................................
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62663,90 €

225172,29 €

7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond najmenej vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2010

523625,28

Prírastky - z prebytku hospodárenia z roku 2009

0,00

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :
-

uznesenie č. 84/2010 zo dňa 26.5.2010

22512,66

-

uznesenie č. 104/2010 zo dňa 30.6.2010

19234,00

-

uznesenie č. 145/2010 zo dňa 22.9.2010

89928,30

-

uznesenie č. 131/2010 zo dňa 28.7.2010

20104,98

-

uznesenie č. 178/2010 zo dňa 27.10.2010

309181,44

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2010

62663,90

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zákon o sociálnom fonde
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2010
Prírastky - povinný prídel -

705,98
1 % + 0,25 %

1556,21

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

1095,51

- regeneráciu PS

810,00

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2010

356,68
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8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom a spolkom so
sídlom v obci
d. rozpočtu VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
-2-

Krajský školský úrad TN
Krajský školský úrad TN
Krajský školský úrad TN
ÚPSVR TN
Krajský školský úrad TN
Obvodný úrad TN
Európsky sociálny fond
ÚPSVaR TN
ÚPSVaR TN
Krajský stavebný úrad TN
ObÚ pre cestnú dopravu TN
Krajský úrad ŽP TN
Obvodný úrad TN
Obvodný úrad TN
Ministerstvo financií SR

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2010
v€
-3-

Suma použitých Rozdiel
prostriedkov
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v roku 2010
v€
v€
-4-

437088,00
15642,00
1321,00
5468,87
5276,00
4680,28
55133,19
475,90
82,98
2738,70
157,77
347,78
1004,19
5443,44
38098,00

437088,00
15303,47
1321,00
5468,87
5276,00
4680,28
55133,19
475,90
82,98
2738,70
157,77
347,78
1004,19
5443,44
38098,00

-5-

0
338,53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B. Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu so štátnymi fondami:
- Enviromentálny fond – účelová dotácia vo výške 3500 € - na akciu Vydanie
publikácie „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície z Trenčianskej Turnej“

C. Obec v roku 2010 poskytla dotácie a transfery v súlade so VZN č. 2/2007
o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel. Poskytnuté dotácie, transfery a príspevky na činnosť boli schválené dňa
24.2.2010 uznesením OcZ č.29/2010, dňa 31.3.2010 uznesením č. 59/2010 a č.
60/2010, dňa 11.6.2010 uznesením č. 94/2010.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na financovanie prevádzkových
výdavkov

Suma
schválených
prostriedkov
na rok 2010

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2010

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2010

Rozdiel
(stĺ.3 –
stĺ.4)

-1-

-2-

-3 -

-4-

-5 -

Telovýchovná jednota SLOVAN

4000

4000

3999,79

0,21

LMK Trenčianska Turná

1000

1000

1000

0

ZO SZŤP Trenč. Turná

150

150

150

0

DFS Štvorlístok Trenčianska Turná

1000

1000

1000

0

FS Večernica Trenčianska Turná

1000

1000

875,20

124,80

Klub dôchodcov Trenč. Turná

400

400

400

0

ZO chovateľov okrasných vtákov II.

200

200

199,98

0,02

ZO chovateľov poštových holubov

200

200

200

0

Únia žien Slovenska Trenčianska Turná

200

200

200

0

50

50

50

0

ZO SČK Trenčianska Turná

300

300

298,02

0,98

Zápasnícky oddiel Trenčianska Turná

500

500

500

0

Slovenský zväz rybársky Svinná

50

50

50

0

Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva

30

30

30

0

Svojpomocný klub stomikov Trenčín

K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky poskytnuté finančné prostriedky, ktoré boli
poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2007 o dotáciách.

D. Finančné usporiadanie s rozpočtom VÚC
V roku 2010 obec neuzatvorila s Trenčianskym samosprávnym krajom žiadnu zmluvu
o poskytnutí transferu.
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9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v €
AKTÍVA
Neobežný majetok
- dlhodobý nehmotný
majetok
dlhodobý hmotný
majetok
- dlhodobý finančný
majetok
Obežný majetok

Brutto
9564178,79
4427,40

Korekcia
2397296,12
4006,57

Netto
7166882,67
420,83

8384321,53

2393289,55

5991031,98

1175429,86

0,00

1175429,86

2084439,26

788,68

2083650,58

6675,97

0,00

6675,97

-

zásoby

-

1787614,11

0,00

1787614,11

-

zúčtovanie medzi
subjektami VS
pohľadávky

64976,89

788,68

64188,21

-

finančný majetok

225172,29

0,00

225172,29

Časové rozlíšenie
- Náklady budúcich
období
Aktíva spolu

2824,53
2824,53

0,00
0,00

2824,53
2824,53

11651442,58

2398084,80

9253357,78

PASÍVA
Vlastné imanie
- oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
- výsledok
hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS
- Dlhodobé záväzky
- Krátkodobé záväzky
- Bankové úvery
Časové rozlíšenie
- Výdavky budúcich
období
- Výnosy budúcich
období
Pasíva spolu
-

4886483,41

4886483,41

44299,92

44299,92

4842183,49

4842183,49

2237651,07

2237651,07

2107,21
338,53

2107,21
338,53

1019033,60
397949,30
818222,43
2129223,30
3120,71

1019033,60
397949,30
818222,43
2129223,30
3120,71

2126102,59

2126102,59

9253357,78

9253357,78
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10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
P.č. Druh úveru

1.

Dexia banka
Municipálny
úver
Dexia banka
Komunal
komfort úver
Dexia banka
eurofondy
úver ZŠ s MŠ
Dexia banka
Eurofondy
úver centrum
ŠFRB
Bytovka s.č.
829
ŠFRB
Bytovka s.č.
1443

2.

3.

4.

5.

6.

Stav
k 1.1.2010

Zostatok
k 31.12. 2010

Zabezpečenie
úveru

Splatnosť Úroková
sadzba v
%

55447,08

14578,68 Blanco zmenka

r. 2011

6,7

132749,13

147457,53 Blanco zmenka

r. 2021

2,212

0,00

407647,70 Blanco zmenka

r.2015

2,635

0,00

248538,52 Blanco zmenka

r.2015

2,70

334505,56 Záložná zmluva na
bytový dom
v prospech ŠFRB
684171,36 Záložná zmluva na
bytový dom
v prospech ŠFRB

r. 2032

3,90

r. 2033

1,20

343960,08

708755,98

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto krátkodobé záväzky:
-

voči dodávateľom
283219,91 €
voči zamestnancom
23775,58 €
voči zdravotným a sociálnym poisťovniam
6338,75 €
voči daňovému úradu
4370,05 €
ostatné záväzky – zrážky z miezd
493,00 €
ostatné záväzky – vrátenie zábezpeky a mylné platby
10245,55 €
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12. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Obce Trenčianska
Turná za rok 2010
• Zostatok finančných zdrojov na bankových účtoch
 fyzický zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Obce Trenčianska
Turná k 31.12.2010 (vrátane Základnej školy s materskou školou) predstavuje čiastku
vo výške 225172,29 €,
 z celkovej čiastky 225172,29 € predstavujú:
- nevyčerpané dotácie za rok 2010, zostatky fondov (rezervného fondu a sociálneho
fondu) a ostatné cudzie zdroje, ktoré nie sú príjmom rozpočtu obce čiastku vo výške
63251,80 €
 rozdiel medzi zostatkom finančných prostriedkov na bankových účtoch Obce
Trenčianska Turná k 31.12.2010 vo výške 225172,29 € a čiastkou vo výške 63251,80
€ predstavuje čiastku vo výške 161920,49 €
 finančné prostriedky vo výške 161920,49 € budú v roku 2011 prevedené do príjmov
rozpočtu Obce Trenčianska Turná v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.

• Tvorba rezervného fondu
 Schodok rozpočtu Obce Trenčianska Turná ...................... 995042,56 €


schodok rozpočtu obce v zmysle § 16 odst.6 a 8 a v súlade s §10 ods.3 písm. a) a b)
s použitím § 21c pre rok 2010 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – t.j. schodok bežného a
kapitálového rozpočtu, pričom:
- bežný rozpočet k 31.12.2010 je schodkový vo výške – 15934,56 €
- kapitálový rozpočet k 31.12.2010 je schodkový vo výške – 979108 €

 Obec Trenčianska Turná nebude v roku 2010 tvoriť rezervný fond,
nakoľko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu Obce Trenčianska Turná
za rok 2010 – hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok
2010.

Ing. Peter Mikula
starosta obce
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