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V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, po skončení rozpočtového roka je obec povinná zostaviť a schváliť
záverečný účet obce. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení príjmov a výdavkov v členení podľa
rozpočtovej klasifikácie vrátene tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov, bilanciu aktív
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách.
1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV V ČLENENÍ PODĽA
ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
PLNENIE PRÍJMOV ZA I. –XII. 2012
Príjmy rozpočtu obce sa delia podľa zdroja financovania na rozpočtové prostriedky kapitoly - 111
(sú to prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov a grantov), vlastné príjmy
obcí – 41(výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností, dane za špecifické služby, príjmy z prenájmu,
administratívne a iné poplatky, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, z neštátnych
fondov vo forme dotácií, úroky), na iné zdroje – 71, na príjmy z predaja majetku – 43, na 1161 – zdroje
z Európskeho soc. fondu, na 132 – zdroje z predchádzajúcich rokov, 11Sl Európ. fond regionál. rozvoja
/ prostriedky EÚ/ , 11S2 spolufinancovanie zo ŠR, 46 – vlastné zdroje z predch.roku.
Obec vykazuje plnenie príjmov bežného rozpočtu za obdobie I.–XII. 2012 na 98,83% z
upraveného ročného rozpočtu 1 573 433,17 €, plnenie bolo vo výške 1 554 989,19 €. Kapitálový
rozpočet bol plnený na 100%, z upraveného RR plnenie predstavuje 1 550 274,60 €. Finančné operácie
vykazujeme vo výške 69 796,- €, plnenie bolo na 100%.
Príjmová časť bežného rozpočtu bola počas roku 2012 upravená o finančné prostriedky vo
výške 65 232,39 € , ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transfer na prenesený výkon štátnej
správy.
Obec dostala celkom za sledované obdobie zo ŠR fin. prostriedky vo výške 414 062,39 €.
Z uvedenej sumy najviac prostr. bolo na prenesené kompetencie v školstve- normatívne prostriedky, na
zdravotného asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré
majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Ostatné prostriedky boli na matriku, hlásenie pobytu občanov a reg. obyv., životné prostredie,
na pohrebné služby, činnosť stavebného úradu a pozemných komunikácií, zabezpečenie volieb do NR
SR. Deťom ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi, bol poskytnutý príspevok na stravu a školské potreby.
Nitriansky samospráv. kraj poskytol dotáciu na úhradu nákladov na podporu športu vo výške 320,- €
a dotáciu 235,20 € na podporu kultúry – realizácia projektu “ Dni moravskej kultúry v Palárikove“.
Združenie miest a obcí poskytlo obci dotáciu vo výške 100,- €. Odborový zväz potravinárov SR
Bratislava poukázal peňažný dar 300,- € na zabezpečenie akcie „Deň detí“. Sponzorský dar pre deti ZŠ
za zber surovín vo výške 100,- € poskytlo Združenie obcí pre trvalo udržateľné náklad. s kom. odpadom
Palárikovo.
Úrad práce NZ poukázal fin.prostr. z Európ. soc. fondu na mzdy, odvody a materiálu (pracovné
náradie, rukavice) vo výške 16 343,54 € pre nezamestnaných občanov, ktorí mali uzatvorený pracovný
pomer s obcou na dobu určitú.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške
736 652,22 €, oproti minulému roku bol nižší o 1 765,67 €.
Daňové príjmy z nehnuteľností - u stavieb bolo plnenie na 100,34 % vo výške 40 636,08 € u
pozemkov bolo plnenie na 93,93 % vo výške 145 123,81 €. Daň. príjmy za psa boli vo výške 3 509,62 €,
daň za užívanie verejného priestranstva 3 347,37 € a poplatky za kom. odpad vo výške 20 397,60 €.
Priaznivé plnenie vykazujeme u nedaň. príjmov z poplatkov a platieb z nepriemyselného
a náhodného predaja a služieb – za separovaný zber, cintorínske služby, za vypúšťanie odpadových vôd,
z kultúrnej činnosti, za poskytnutie služieb obyvateľstvu a poplatky za reklamu v novinách. Nedaňové
príjmy z prenajatých budov a priestorov boli vo výške 59 494,64 €, z toho nájomné a služby z

prenajatých obecných bytov 20 866,59 €, ostatné prenájmy z priestorov boli vo výšky 38 628,05 €.
V ostatnom prenájme priestorov je zahrnutá aj čiastka za prenájom nebytových priestorov – firma
YSSEL, s.r.o. Nitra vo výške 16 567,20 €, ktorá je účtovaná kompenzáciou v príjmoch a výdavkoch
obce. Z Recyklačného fondu dostala obec príspevok za vyseparované a na recykláciu odovzdané
komodity za r. 2011 vo výške 38 025,24 € , z uvedenej čiastky bola daná suma 425,24 € pre žiakov ZŠ
Palárikovo na nákup cien za separovaný zber, zvyšok bol použitý na činnosť zberného dvora.
Kapitálový rozpočet bol upravený o čiastku 14 324,- € za odpredaj smetiarskeho auta BOBOR
a za predaj pozemkov. Na vybudovanie kamerového systému obec dostala dotáciu zo ŠR na kap.
výdavky vo výške 7 500,- €. Obec požiadala Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre
Regionálny operačný program v Nitre o refundáciu záverečnej platby za služby, rekonštrukciu
a modernizáciu – „Revitalizácia centrálnej zóny obce“. V mesiaci apríl 2012 boli poukázané fin.
prostriedky vo výške 51 619,97 €, z toho bežný rozpočet bol upravený o čiastku 6 238,19 € a kap.
rozpočet o 45 381,78 €. Na financovanie projektu „Priemyselný park Palárikovo“ dostala obec finančné
prostriedky z operačného programu „Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast“ vo výške
1 323 735,89 € /prostriedky EÚ/ a v rámci spolufinancovania so ŠR 155 733,93 € na realizáciu
nových stavieb. Obci bola poskytnutá kapitálová dotácia na realizáciu novej stavby- autobusová
zastávka /Šlahor/ vo výške 3 599,- € z Občianskeho združenia „Miestna akčná skupina Cergát – Váh“.
V rámci finančných operácií boli vykázané prostriedky z predchádzajúceho roku vo výške
69 796,- € a boli použité na realizáciu nových stavieb – Priemyselný park Palárikovo.
PLNENIE VÝDAVKOV za I.- XII. 2012
V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok
2012. Zavedenie PR na úrovni samosprávy schváleného v decembri 2009, obsahuje zámery a ciele, ktoré
budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2012 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré
zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Za sledované obdobie I.– XII. 2012 vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 97,60 %,
z upraveného RR 894 791,28 € vo výške 873 300,69 €. U kapitálového rozpočtu bolo plnenie na 100 %,
vo výške 1 601 693,16 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov a splátku finančnej výpomoci vo
výške 130 168,61 €.
01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.
V rámci zabezpečenia riadenia obecného úradu a plnenia stanovených úloh, starosta obce
s prednostkou úradu denne prejednával spôsoby riešenia aktuálnych a naliehavých úloh, pripomienok
resp. sťažností občanov. Starosta obce pravidelne prejednával na poradách vedúcich pracovníkov
aktuálne úlohy a navrhovali spoločne riešenie úloh. Počet porád okrem neformálnych stretnutí bolo 12.
Občanov o plnení úloh rozvojových programov obce pravidelne informoval starosta obce
prostredníctvom obecných novín, zúčastnil sa mnohých kultúrno–spoločenských podujatí, kde sa stretol
s občanmi. V sledovanom období sa uskutočnilo pri príležitosti ukončenia projektu „ Revitalizácia
centrálnej zóny obce“ slávnostné odhalenie pamätnej tabule. Už tradične boli podujatia - výstava
a jazdy motoristických veteránov, branný pretek detí ZŠ, stavanie mája futbalový turnaj . Pre deti bolo
zabezpečené podujatie 2.júna 2012 „ Deň detí s Ozbrojenými silami SR“, s množstvom vystavenej
techniky , ukážky výcviku a bohatý kultúrny program. V rámci „ Dní moravskej kultúry“, zavítali k nám
hostia zo Zubří a umelecké súbory. Čerpanie výdavkov na reprezentačné - občerstvenie bolo vo výške
2 073,41 €.
Obec poskytla bežné transfery neziskovým organizáciám - rybárskemu zväzu , Združeniu mariánskej
mládeže, zdravotne postihnutým, SČK, PADDOCK CLUB-u, farskému úradu, záhradkár. zväzu,
hasič. zboru, kynologickému združeniu, Jednote dôchodcov, poľovníckemu združeniu, Atlet. klubu
N.Zámky - pre Hakkeho. Celková čiastka vyplatená neziskovým organizáciám na ich činnosť bola vo
výške 4 058,64 €.
V podprograme výkon funkcie prednostu - úlohy prijaté obecným zastupiteľstvom sú splnené,

resp. sa priebežne plnia. V správnom konaní neboli zrušené žiadne rozhodnutia odvolacím orgánom.
Obec Palárikovo má členstvo vo viacerých záujmových organizáciách a združeniach /Združenie
život. cestami J. Palárika, RVC Nitra, ZMOS, člen. prísp.-matrikárky, člen.prísp.-knihovníčky, prísp
obec. polícia. Regionál. združenie miest a Záujm. združ. spoločenstva obcí. Výdavky na úhradu
členských príspevkov predstavujú 1 600,66 €.
V oblasti strategického plánovania sú zabezpečované opatrenia z Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce, na celkový ekonomický a sociálny rozvoj a kvality života v obci, na základe
stanovených priorít - realizácia výstavby „Priemyselný park Palárikovo“, revitalizáciou a hospod.
využitím pamiatok sa plnila aktivita zachovania vodárenského objektu vo veľkom parku.. V objekte
Hospicu sa v I. polroku 2012 vytvorili podmienky na poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov.
Podprogram Územné plánovanie – schválením územného plánu obce dodatok č. 5, sa vytvorili
podmienky na ďalší rozvoj v oblasti bytovej a občianskej výstavby. Schválený dokument obecným
zastupiteľstvom je trvale zverejnený na webovej stránke obce vrátane všetkých platných dodatkov
územno-plánovacej dokumentácii v grafickej aj v textovej časti. Obec má vypracovaný passport
pamiatkovo chránených objektov a tento je priebežne aktualizovaný.
Podprogram - Príprava a implementácia rozvoj. projektov - v sledovanom období boli schválené
4 dotácie. Dve dotácie z Úradu Nitr. samosprávneho kraja na „Dni moravskej kultúry“ a na podporu
športu na realizáciu projektu „Nech sa nám deti netúlajú“, na kamerový systém pre „Obrazovú
verifikáciu obce PA“ . Pre miestnu akčnú skupinu Cergát-Váh, ktorej členom je aj obec bola schválená
dotácia - pre obec Palárikovo na projekt „ Výstava a spanilá jazda histor. vozidiel v obci PA“ / Klub
priateľov histor. vozidiel/ projekt „Starostlivosť o životné prostredie, výsadba stromov v katastri obce
PA“ / Poľovnícke združ. Bažant PA/, projekt.“ Skvalitnenie kultúry cestovania hromad.autobus.
dopravou a zlepšenie infor. systému v obci PA“ / Obec PA /, projekt „Uchovávanie ľudových tradícií
v obci PA“ / Jednota dôch. ZO Palárikovo /. V závere roka 2012 sme predkladali spracované žiadosti
o poskytnutie dotácie z Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja na uskutočnenie výtvarnej súťaže, na
zorganizovanie celoobecného podujatia z príležitosti 1. písomnej zmienky o obci a prípravu športového
podujatia „ behu “ z príležitosti významného výročia obce. Požiadali sme Obvodný úrad v sídle kraja na
poskytnutie dotácie v oblasti kriminality na II. etapu rozšírenia kamerového systému „ Obrazová
verifikácia obce Palárikovo“. Nadáciu „Darca“ sme požiadali o poskytnutie dotácie na zriadenie fitparku.
Výdavky na špeciálne služby boli 14 131,66 €. Obec za vyhotovenie geometrického plánu na zameranie
spevnených plôch „ Revitalizácia centr. zóny obce“ uhradila 3 318,- €, bolo objednané vypracovanie
vyjadrenia kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA k projektu „Preventívne opatrenia na ochranu
pred povodňami“, ďalej vyjadrenie k stavbe „ Preventívne protipovodňové opatrenia na ochranu pred
povodňami“, z hľadiska existencie hydromelioračných zariadení. Bolo uhradené vypracovanie „Prílohy“
– „Predbežný návrh projektu“ za účelom poskytnutia dotácie / 100,- € /, vyhotovenie dokumentácie na
statický a stavebný posudok na objekt býv. DK / 300,- € /. Za vykonané práce na „ Zmeny a doplnky č.5
ÚPN obce „ boli uhradené výdavky vo výške 5 100,- €. Boli uhradené poplatky za zriadenie vecného
bremena – priemyselný park. Ďalšie špeciálne služby boli za vypracovanie podkladov za centrálne
verejné obstaranie elektriny a plynu Slovenskému centru obstarávania BA. Za vyhotovenie geom. plánu
na oddelenie pozemku boli výdavky vo výške 230,- €. Projekčnou kanceláriou vykonané práce na
technickej pomoci pri riešení alternatív. možností zásobovania pitnou vodou časti obce / Priem.park/
boli v čiastke 990,- €, za vykonané práce na prevádzkových poriadkoch: „Priem.park PA , technická
infraštruktúra , vodovod , kanalizácia , výdavky vo výške 1 800,- €.
V sledovanom období dostala obec na financovanie projektu „Priemyselný park PA finančné prostriedy
z operačného progr. „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ vo výške 1 323 735,89 € prostriedky
EÚ, v rámci spolufinancovania zo ŠR 155 733,93 € na úhradu faktúry a z prostriedkov obce bolo
použitých 77 866,79 €. Na vybudovanie kamerového systému dostala obec zo ŠR kapitálové výdavky vo
výške 7 500,- € a z vlastných prostriedkov použila 4 658,70 € na úhradu celkových nákladov. Obci bola
poskytnutá kapitálová dotácia na realizáciu novej stavby – autobusová zastávka (Šlahor) vo výške
3 599,- € z Občianskeho združenia „Miestna akčná skupina Cergát – Váh“, časť projektu bola uhradená
z vlastných prostriedkov obce vo výške 7 451,65 €.

V rámci podprogramu „Príprava a vydávanie noriem„ za sledované obdobie bolo vydaných 5
a VZN a to: č. 1 „O niektorých podmienkach držania psov na území obce“ , č.2 „O obmedzení a zákaze
predaja, podávania a požívania alkohol. nápojov na verejne prístupných miestach obce“, č.3 „O výške
príspevkov v školách a škol. zariadeniach v obci Palárikovo“, č.4 „O územnoplánovacej dokumentácii
Palárikovo – zmeny a doplnky č.5„ a „VZN o daniach z nehnuteľnosti v obci Palárikovo“.
Podprogram „ Komunikácia s verejnými inštitúciami“ - obec zabezpečovala promptné vybavenie
vyžiadaných písomných vyjadrení a stanovísk.
V rámci podprogramu „Vnútorná kontrola“ boli pravidelne vykonávané kontroly prijatých
uznesení obecnou radou, obecným zastupiteľstvom na jednotlivých zasadnutiach. Hlavný kontrolór obce
vykonáva priebežnú kontrolu v rámci obecného úradu, v roku 2012 vykonal 17 kontrol v súlade so
schváleným Plánom kontrol. O výsledku vykonaných kontrol je vypracovaná osobitná správa.
Podprogram „Audit a rating“ – v 1. polroku 2012 bol vykonaný audit za rok 2011, ktorého
predmetom bolo overenie skutočnosti podľa zákona o rozp. pravidlách, hospodárenie obce, hospodárenie
s ostatnými fin. prostriedkami, inventarizácia, overenie stavu a vývoja dlhov. Porušenie zákona nebolo
zistené. Výdavky za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce boli vo výške 840,- €.
Obec v sledovanom období podala podnet na vymáhanie cestou súdneho exekútora daňovú
pohľadávku voči Z. BULLS AGRO s.r.o. Malá Mača a ďalších 36 podnetov na vymáhanie daňových
pohľadávok od fyzických osôb.
Podprogram „Rozpočtová politika“ – rozpočet na rok 2012 bol schválený obecným
zastupiteľstvom v 1. štvrťroku 2012 a správa o plnení rozpočtu sa štvrťročne predkladá na prerokovanie
obecnej rade a obecnému zastupiteľstvu.
Účtovníctvo obce je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve, so zákonom o rozpočtových
pravidlách hospodárenia a ďalších opatrení vydaných MF SR. V 1. štvrťroku 2012 bol vypracovaný
Záverečný účet obce za rok 2011 a Výročná správa za rok 2011. Záverečný účet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom v 1. polroku 2012. Výrok audítora k overeniu účtovnej závierky r. 2011 bol
bez výhrad.
02 Program Propagácia a marketing
Obec na propagáciu a šírenie informácií o aktivitách obce využíva webovú stránku, táto je
pravidelne aktualizovaná. V rámci propagácie obce boli nakúpené poháre s potlačou erbom obce,
samolepky s erbom obce, tieto boli použité na akciu “Výstava a spanilá jazda – Veteráni“. Výdavky na
propagáciu boli vo výške 881,78 €. Dôležité udalosti obce sú pravidelne zaznamenávané v Kronike obci,
bolo zaznamenaných 35 záznamov. Za sledované obdobie neboli vydané propagačné materiály
o činnosti obce.
03 Program Interné služby obce
V roku 2012 bolo organizačne zabezpečené zasadnutie orgánov obce a to 10 zasadnutí obecnej
rady, 6 riadnych a mimoriadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva. Odmeny vyplatené poslancom boli
vo výške 1 809,40 €, okrem toho boli výdavky na poist. odvody vo výške 585,04 €.
Obec zabezpečila úlohy spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do
Národnej rady SR. Na výdavky spojené s prípravou a vykonaním volieb dostala obec dotáciu z
Obvodného úradu N. Zámky vo výške 2 900,29 €. Celkové vyúčtovanie výdavkov bolo vo výške
2 761,30 €, bolo predložené obvodného úradu v mesiaci apríl 2012. Zostatok nevyčerpaných
prostriedkov 138,99 € bol vrátený na účet obvodného úradu.
Obec zabezpečuje bezproblémový priebeh verejného obstarávania. Za rok 2012 sa uskutočnilo
10 verejných obstaraní. V 1. polroku 2012 bolo ukončené verejné obstarávanie „Priemyselný park PA“.
V súlade so Smernicou obce PA pri uplatňovaní zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení sa pri zadávaní zákazky na uskutočnenie prác vždy robil prieskum trhu pri dodaní tovarov alebo
poskytnutí služieb, ak bola hodnota viac ako 1 000 € do 10 000 € sa vykonával prieskum trhu. Pri
vyšších hodnotách sa akceptoval zákon.
Podprogram „Hospodárska správa“ - sleduje informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu

majetku obce, prenájom priestorov - počet uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových
priestorov v počte 18 a nájomné zmluvy bytových jednotiek v počte 16. V tejto časti sú zahrnuté
výdavky na poistenie majetku obce ( poistenie budov a strojov ) a poistenie priemyselného parku vo
výške 5 699,04 €. Za sledované obdobie má obec uzatvorených 34 nájomných zmlúv - pozemky
s výmerou 18 883 m2. Realizácia predaja pozemkov trvala maximálne 2 mesiace.
V podprograme „Údržba a prevádzka budov“ je sledovaná oprava a údržba budov a čerpanie
energií. V budovách v rámci obecného úradu bolo zabezpečené pravidelné čistenie a udržiavanie
priestorov, v prípade výskytu menších opráv, tieto boli odstránené pracovníkmi TS. V priebehu
sledovaného obdobia bola vykonaná úprava rozpočtu energií z dôvodu vyššieho čerpania. V mesiaci
január 2012 bola zúčtovaná vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za rok 2011 (záloha v mesiaci
12/2011 nebola fakturovaná). Začiatkom mesiaca február 2012 bola uhradená vyúčtovacia faktúra za
plyn za rok 2011 (u plynu bola záloha v roku 2011 fakturovaná 11 x). Obec uhradila údržbu – klamp.
práce v objekte budovy ZŠ vo výške 657,78 €. Údržba u zberného dvora vo výške 1 083,28 €
predstavuje kompenzáciu účtovania v príjmoch za prenájom – cukráreň M. Tokárová a výdavkoch
obce položky údržba – výmena 2 ks plastových dverí. Od vyfakturovaných nákladov, ktoré preukázala
p. Tokárová sa mesačne odpočítava suma nájomného, táto je účtovaná vo výdavkoch.
Obec zabezpečila vzdelávanie zamestnancov účasťou na rôznych školeniach a seminároch.
Na RVC Nitra sa zúčastnili na 24 školeniach, pracovníčka PaM sa zúčastnila pravidelných. školení
programu VEMA, potrebné školenia absolvovali pracov. TS. Výdavky na vzdelávanie sa týkali
poplatkov za školenie a vyúčtovania cestovných nákladov vo výške 2 490,67 €.
Archivácia a registratúra - obec zabezpečuje archiváciu dokladov podľa registratúrnych
znakov. Staršie doklady sú odovzdané do trvalej archívnej úschovy do Štát. archívu Nové Zámky.
Podprogram „Autodoprava“ - v priebehu roka boli zabezpečované pravidelné kontroly
a prehliadky motorových vozidiel a preškolenia vodičov. Dopravné náklady u TS zahrňujú výdavky
na pohonné hmoty, údržbu vozidiel a poistenie za škodu a havarijné poistenie. Bežné výdavky boli
čerpané vo výške 29 233,63 €. Z kapitálových výdavkov bol uhradený nákup ojazdeného osobného
auta Felícia za 980,- € a Multicar M25 za 3 600,- €.
04 Program Služby občanom
Obec sa snaží vykonávať najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej
úrovni. Boli zabezpečené občianske obrady a iné podujatia - občianske sobáše, jubilejné svadby,
uvítanie detí do života. V roku 2012 sa uskutočnilo sa 10 občianskych sobášov, 4 občianske pohreby,
uvítanie detí do života v počte 45 a počet jubilantov bol 102. Bežné výdavky na činnosť ZPOZ boli vo
výške 1 052,78 € / občerstvenie, kvety /.
Podprogram „Činnosť matriky“ / prenesený výkon štátnej správy / - obec zabezpečuje matričnú
činnosť kvalitne a promptne - patria sem zápisy narodenia do matriky, uzatvorenia manželstva, zápisy
úmrtia do matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov osvedčovanie listín a podpisov
a pod. Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka bol 2015. Na činnosť matriky boli
čerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 4 779,19 €, na mzdy a odvody do poisťovní, alikvotná
časť na energie a materiál. Okrem toho z prostriedkov obce bolo vyčerpaných 1 165,68 €.
Evidencia obyvateľstva – na prenesený výkon štát. správy na tomto úseku bolo vyčerpaných
1 454,64 € na mzdy a odvody do poisťovní. Táto činnosť zahŕňa práce spojené s prihlásením na trvalý
pobyt, prechodný pobyt, odhlásenia a potvrdenia o pobyte a pod., tieto činnosti boli vykonávané
v primeranom čase.
V podprograme „Služby podnikateľom“ a „Rybárske lístky“ - obec vydáva rozhodnutia od
podania žiadosti v stanovenom termíne / napr. rozhod. – automaty /, rybárske lístky vybavuje promptne.
Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy a výsledkoch hospodárenia a iné oznámenia
pre občanov sú zverejnené na úradnej tabuli. Bola zakúpená nová úradná tabuľa, je umiestnená pred
obecným úradom. Výdavky za nákup sú premietnuté v Podpor. programe „14“.
Podprogram „Cintorínske služby“ - obec zabezpečuje údržbu areálu cintorína, s počtom 1 171
hrobových miest, zabezpečuje cintorín. služby, snaží sa o vytvorenie dôstojného miesta pre posledný

odpočinok obyvateľov. Výdavky na materiál / štrk, cement a pod. / boli 1 07,20 €, v rámci údržby
objektu cintorína boli rozšírené urnové miesta - dodávka betón. blokov, výdavky vo výške 812,16 €.
Kvalitné a široko dostupné vysielanie je zabezpečované prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Výdavky na údržbu rozhlasu predstavujú 94,08 €.
Podprogram „Noviny obce“ – občania sú prostredníctvom Našich novín, ktoré vychádzajú dvojmesačne, informovaní o živote a dianí v obci. Počet výtlačkov jedného čísla novín je v priemere 1 200
kusov. Výdavky na tlač novín, grafickú úpravu a roznášku do domácností boli vo výške 3 762,82 €.
05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok
Bezpečnosť obyvateľov obce a verejný poriadok zabezpečovali traja pracovníci obecnej polície.
Za sledované obdobie bolo za účelom minimalizácie protispoločenskej činnosti vykonaných 270 hliadok,
s počtom 1 300 hodín v hliadkovej službe. Obecná polícia zabezpečuje poriadok a bezpečnosť na
kultúrnych a športových podujatiach - odslúžených 120 hodín. V priebehu roka uskutočnili 10
prednášok, s počtom 24 prednášaných hodín, počet účastníkov 250. Témou prednášok boli - doprava,
drogy, alkohol, trestná činnosť na školách. Obecnou políciou boli doručované niektoré doporučené
zásielky / napr. súdne / v počte 22 ks.
Výdavky na obecnú políciu boli za sledované obdobie vo výške 95,61 %. U materiálu a služieb - kúpa
pracovných odevov, počítača s tlačiarňou, fotoaparát a ohrievač na vodu. Vyššie čerpanie bolo u energií
/ vyúčt. plynu r. 2011 /
Podprogram „Kamerový systém“ - k zabezpečeniu bezpečnosti občanov bol zakúpený
kamerový systém pre „Obrazovú verifikáciu obce Palárikovo“. Obec požiadala o poskytnutie dotácie
Obvodný úrad v sídle kraja na poskytnutie dotácie v oblasti kriminality na II. etapu rozšírenia
kamerového systému.
V podprograme „Ochrana pred požiarmi“ – cieľom je znížiť prevenciou a kontrolou riziko
vzniku požiarov, uskutočnila sa l prednáška. Obec má l dobrovoľný hasičský zbor s počtom 35 členov.
V priebehu roka bolo vykonaných 420 preventívnych protipožiarnych kontrol. Čerpanie je u
materiálových výdavkov. Združenie miest a obcí poskytlo dotáciu obci vo výške 100,- €, bolo
zakúpených 10 ks spacích vakov.
06 Program Odpadové hospodárstvo
Obec zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov a vykonáva
separovaný zber komodít. Cieľom odpadového hospodárstva je znižovanie odpadu vyvezeného na
skládku a zvyšovanie množstva vyseparovaných komodít. V roku 2012 sme skládkovaním zneškodnili
475 ton tuhého komunálneho odpadu, oproti predpokladanému množstvu menej o 15 ton. Aj v tomto
roku bolo tiež potrebné zlikvidovať stavebný odpad z búranísk rodinných domov, ktoré boli v zlom
technickom stave, preto množstvo tohto druhu odpadu je dosť vysoké. Objemového komunálneho
odpadu sa zneškodnilo 75 ton. Vyseparovaný odpad bol 426 ton, tento bol odovzdaný na recykláciu.
Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze je 48 %. Bežný rozpočet okrem energií bol plnený na
99,96 %. U materiálových nákladov boli výdavky za nákup vriec na separovaný zber 6 357,77 €, kúpu
150 ks plast. nádob na odpad. Dopravné náklady zahŕňajú nákup paliva – PHM za motorové vozidlo
ktoré zabezpečuje zber separovaného zberu, PHM za smetiarske vozidlo a úhradu poistného za škodu
a havarijné poistenie. Vývoz odpadu na skládku bol vo výške 21 231,38 €.
Podprogram „Nakladanie s odpadovými vodami“ – v sledovanom období bolo napojených 8
domácností na kanalizáciu.
07 Program Doprava
V sledovanom období obec zabezpečila nové označníky k 4 autobusovým zástavkám (Biliard,
Šlahor, Drahy a Pivnica). V rámci údržby miestnych komunikácií bola vykonaná oprava komunikácií
obce. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií bola obci poskytnutá dotácia
z Kraj. úradu pre cest. dopr. a komun. Nitra vo výške 233,77 €, bola použitá na mzdy a odvody. Na
údržbu ciest bol v zimnom období nakúpený posypový mat. Zrážková voda z komunikácií za sledované

obdobie bola vo výške 6 496,02 €. Výdavky na opravu a údržbu miestnych komunikácií boli vo výške
19 560,04 €. Príspevok na prevádzku spojov SAD bol vo výške 2 150,83 €.
Podprogram „Správa a údržba verejných priestranstiev“ – obec zabezpečovala pravidelnú údržbu
a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pri ručnom čistení bolo odpracovaných
4 800 hodín, čistenie odvodňovacích žľabov 7 000 m a čistenie krajníc od buriny 13 000 m.
08 Program Vzdelávanie
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ K. Strmeňa
Palárikovo. Materskú školu pri ZŠ navštevuje 102 detí. Na originálne kompetencie (MŠ, ŠKD a ŠJ)
zasiela obec finančné prostriedky mesačne, okrem toho boli poukázané prostriedky na odchodné
a životné jubileum pracovníčky. Základná škola dostáva normatívne a nenormatívne finančné
prostriedky z Krajského školského úradu Nitra.
09 Program Kultúra
V uvedenom program vykazujeme kultúrne aktivity v DK – zabezpečenie kultúrnych podujatí –
okresná výtvarná súťaž, fotosúťaž, prehliadka tanečných amatérskych súborov, denný tábor cez letné
prázdniny, tvorivé dielne, Dni moravskej kultúry a ďalšie. Pre deti je zabezpečená krúžková činnosť v
počte 8, sú pre nich organizované súťaže , deti vystupujú na podujatiach. V Dome kultúry sa uskutočnilo
15 výstav, 4 divadelné predstavenia, na týchto akciách sa zúčastnilo v priemere 250 návštevníkov.
Miestna knižnica mala 631 čitateľov, počet výpožičiek bol 25 100, zorganizovala 25 podujatí /súťaže pre
deti a pod/.
Na podporu kultúrnej činnosti poukázal Nitriansky samosprávny kraj dotáciu vo výške 300,- € na
realizáciu projektu „Dni moravskej kultúry v Palárikove“. Výdavky boli vyčerpané vo výške 235,20 € na
tlač pozvánok, plagátov, grafickej prípravy. Nevyčerpaná dotácia 64,80 € bola vrátená späť Úradu Nitr.
samospráv. kraja Nitra. Výdavky na mzdy a poistné sú sledované v programe 14 Podporná činnosť.
Výdavky DK boli na nákup materiálu – zabezpečenie krúžkovej činnosti detí, na výzdobu a propagáciu
kult. podujatí, odmeny pre deti pri súťažiach. Bežné výdavky okrem energií boli čerpané na 99,96 %.
10 Program Šport
V sledovanom období organizovala OTJ pre deti, mládež a dospelých športové podujatiašportové súťaže (futbal. mužstvá - prípravka až dospelí) a turnaje pre širokú verejnosť. Počet športových
podujatí vrátane majstrovských futbalových zápasov v počte 100, s počtom zapojených 2 600 osôb.
V mesiaci máj 2012 sa konal futbalový turnaj „O putovný pohár starostu obce“, futbalový turnaj
v novembri, stolnotenisový turnaj, volejbalový turnaj, mini futbalový turnaj na Silvestra 2012 na umelej
tráve. Nitriansky samosprávny kraj poskytol dotáciu na podporu športu vo výške 320,- € na realizáciu
projektu „Nech sa nám deti netúlajú“. Dotácia bola vyčerpaná na nákup dresov, futbalových lôpt
a materiálu (diplomy, medaily pre deti). Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy,
okrem výdavkov na energiu, údržbu, mzdy a odvody. Tieto sú sledované v iných programoch. Cestovné
náklady boli vo výške 1 714,80 € (zahŕňajú cest. trénerov). Ostatné výdavky sú čerpané primerane,
zahŕňajú výdavky na občerstvenie, materiál, prepravu na zápasy, prenájom ihriska, ostat. služby (popl.za
rehabilitáciu, popl. futbal. zväzu, vyučt. rozhodcov a dohody), plnenie výdavkov bolo na 99,93%.
11 Program Prostredie pre život
Starostlivosťou o životné prostredie obec sa snaží vytvoriť zdravé a čisté prostredie pre život,
prácu a oddych obyvateľstva - udržiavaním, čistením, verej. priestranstva, kosením zelených plôch. Obec
zabezpečuje efektívne fungovanie verejného osvetlenia. Nahlásená porucha občanmi je odstránená
elektrikárom obce, resp. Západoslov. elektrárňami v čo najkratšom čase.
Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 49 111,31 €, z toho elektrina VO 45 286,16 €, ostatné
výdavky boli na materiál, opravu a údržbu VO.
Podprogram „Ochrana životného prostredia“ – obec vykonáva činnosti z preneseného výkonu
štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia - ochrana prírody a krajiny, štátnej vodnej správy,

ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia. Dotácia poskytnutá na tieto činnosti bola vyčerpaná vo
výške 476,55 € na mzdy a odvody.
Prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest.
úrade N .Zámky. Na činnosť stavebného úradu dostala obec dotáciu z Kraj. stav. úradu NR vo výške
4 099,44 €. Dotácia bola doplnená o 1 675,56 € z prostriedkov obce a poukázaná na Spoločný stav. úrad
N.Z. Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mestským úradom
NZ boli zaúčtované do účtovníctva obce. Čerpanie sa týkalo miezd, odvodov do poisť., čiast. úhrady
energií, kanc. materiálu, školenie, prídel do SF.
V podprograme „Verejná zeleň“ - zámerom je zabezpečiť zdravé, čisté prostredie starostlivosťou
o verejnú zeleň, stromy, kríky a zamedzeniu prerastania trávnatých porastov. Pracovníci TS zabezpečujú
úpravu verejnej zelene - strojné kosenie s odvozom / 45 000 m2 /, strojné kosenie krajníc / 70 000 bm/,
plocha ošetrená herbicídmi proti burine 10 000 m2, čistenie plôch od lístia, v rámci starostlivosti
o stromy a kroviny sa vykonalo orezávanie krovín /500ks/, stromov /200 ks/. Výdavky na verejnú zeleň
zahrňujú nákup materiálu pre záhradníčku boli vo výške 638,72 €.
12 Program Bývanie
Obec má 15 nájomných bytov (6 bj. a 9 bj) a 1 byt v ZŠ PA. Zabezpečuje všetky potreby
nájomníkov v zmysle nájomnej zmluvy, rámci svojich možností obec odstraňuje menšie závady.
Program zahrňuje výdavky na energie, služby - vývoz fekálií 9BJ a 6 BJ (voda). Vyššie čerpanie je
u energií. Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy, nie znížením výdavkov za
energiu. U služieb vykazujem čerpanie za revíziu kotla a vývoz fekálií. Bežný rozpočet bol plnený na
99,96 %.
Obec Palárikovo má uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenajme nebytových priestorov s nájomcom
YSSEL s.r.o. Nitra. Podľa dohody fi YSSEL vykonala prestavbu nebytových priestorov v bytovke na
Hviezdoslavovej ul., vypočítaná výška nájomného sa odpočítava mesačne z vynaložených nákladov na
prestavbu. Kompenzácia je účtovaná v príjmoch a výdavkoch obce - 9 bj.- kapitálové výdavky boli
16 567,20 €.
13 Program Sociálne služby
Podprogram „Dávky sociálnej pomoci“ zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii,
obec poskytla 6 občanom jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, výdavky boli 180,- €.
Obec zabezpečuje rozvoz stravy v priemere pre 85 dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy),
výdavky boli vo výške 3 600,- €.
Výdavky na sociálne služby predstavujú mzdy a odvody do poisťovní opatrovateliek, za
sledované obdobie boli vo výške 3 666,42 €. V priebehu roku bol s opatrovateľkami rozviazaný
pracovný pomer.
Podprogram „Rodinná politika“ – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si
neplnia povinnú školskú dochádzku). Obec zorganizovala uvítanie detí narodených v r.2011, každé dieťa
dostalo peňažný dar vo výške 40,- € výdavky boli 1 880,- €
14 Program Podporná činnosť
Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v progr. 1-13
/mzdy, platy, odvody do poisťovní, telekomunik., stravovanie, sociálny fond, bežné transf., splácanie
úrokov a úverov). Obec mala obec poukázané bežné transfery na zakúpenie školských potrieb
a príspevok na stravu deti, ktoré majú rodičov v hmot. núdzi. Úrad práce poukázal fin. prostriedky na
mzdy, odvody do poisť. a materiál pre pracovníkov/VPP/, ktorí majú uzatvorenú pracovnú zmluvu
s obcou vo výške 16 343,54 €. Podporná činnosť zahrňuje čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za
obecný úrad, technické služby, dom kultúry a OTJ.
Čerpanie výdavkov za sledované obdobie je primerané. Vyššie čerpanie na OcÚ vykazujeme
u materiálu a služieb - bola kúpená nová úradná tabuľa / 1 200,- €/, pamätná tabuľa / ukončenie

projektu centrál. zóny /, monitor, hasiace prístroje, sedacia súprava, kanc. mat. U doprav. nákladov obec uhradila prepravu žiakov ZŠ na lyžiarsky a plavecký výcvik. Vyššie čerpanie je u zosk. „637“
tovary a služby - bolo uhradené grafické spracovanie, preklad angl.a tlač mapy / 680,- € / , u položky
stravovanie – nákup strav. lístkov / viac zakúpených lístkov, nárok majú aj pracovníci /VPP/, ktorí majú
prac. zmluvu s obcou , úhrada za vystúpenie speváčky /DK/, pre žiakov ZŚ bol uhradený poplatok za
plavecký výcvik, revízia has. prístrojov, za služby výp. techniky. Obec vrátila časť fin. prostr.
z minulého roku Úradu práce N.Zámky ako neoprávnene poskytnutý finančný príspevok obci. Na
základe oznámenia Úradu Nitr. samospráv.kraja obec vrátila z pridelených prostr. minulého roka na
základe zistenej nezrovnalosti / fa centrál.zóna / 732,10 €. Odborový zväz potravinárov SR Bratislava
poukázal peňažný dar 300,- € za zabezpečenie akcie „Deň detí“. Prostriedky boli použité na nákup
darček. predmetov a suvenírov na súťaže a časť prostr. na nákup surovín na varenie gulášu. Bežný
rozpočet programu podporná činnosť je čerpaný vo výške 52 %. U fin. operácií vykazujeme výdavky za
splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6BJ a 9BJ, ihrisko. Finančné prostriedky z refundácie
záverečnej platby za rekonštrukciu a modernizáciu - „Revitalizácia centrálnej zóny“, ktoré obec dostala
vo výške 51 619,97 € zo ŠR a doplnením z prostriedkov obce vo výške 3 380,03 € , boli dané na
splátku úveru.

Tvorba a čerpanie peňažných prostriedkov sociálneho fondu za rok 2012
Predmet
Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2012
Povinný prídel tvorený z HM - 1,5 %
Splátky pôžičiek
Zdroje príjmov s p o l u
Príspev. na stravovanie
Príspevok na regeneráciu pracovných síl
Návratné pôžičky
Pracovné a život. jubileum
Výdavky s p o l u
Zostatok účtu SF k 31.12.2012

Hodnota v €
56,97
3 661,01
0
3 661,01
3 654,97
0
0
0
3 654,97
63,01

Tvorba a čerpanie depozitného účtu za rok 2012
Predmet
Počiatočný stav depozitného účtu k 1. 1. 2012
Príjem na depoz. / na popl., mzdy a odv. dec. 2012 prenes.komp.
Úbytok - mzdy a odv. 2011 prenes,komp.,, úrok a poplatky
Zostatok finančných prostriedkov na depozitnom účte k 31.12.2012

Hodnota v €
627,15
574,07
626,43
574,79

2. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU OBCE ZA ROK 2012
Bankové úvery a výpomoci
- Terminovaný úver poskytnutý DEXIA bankou a.s. Žilina ( Prima banka a.s.) 17.7.2007
účel úveru: reštrukturalizácia úveru č. 05/013/02 a úveru č. 51/030/04
výška úveru:
do 367 757,65 €
splátky: rovnomerné splácanie 138 mesačných splátok vo výške 2 648,87 €
139. splátka vo výške 2 212,94 €
doba splatnosti: 16.07.2019
zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012
173 719,94 €
uhradené úroky v r. 2012 vo výške :
7 674,25 €
- Podpora vo forme úveru zo ŠFRB 26.7. 2002
účel úveru: rekonštrukcia MŠ na nájomné 9 BJ
výška úveru:
78 105,29 €
splátky:
368,42 €/ mesačne, začiatok splácania je 3 mesiace po uzavretí zmluvy.
Výška splátky sa skladá z úveru aj úroku.
doba splatnosti: 30 rokov
zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012:
62 225,59 €
uhradené úroky r. 2012 vo výške :
2 521,78 €
-

Podpora vo forme úveru zo ŠFRB 2. 8. 2002
účel úveru: výstavba nájomných bytov 6 BJ
výška úveru:
126 800,77 €
splátky:
598,09 € / mesačne, začiatok splácania je 3 mesiace po uzavretí zmluvy.
Výška splátky sa skladá z úveru aj úroku.
doba splatnosti: 30 rokov
zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012
101 024,54 €
uhradené úroky r. 2012 vo výške :
4 094,17 €
-

Terminovaný úver poskytnutý DEXIA bankou a.s. Žilina 7.7.2010 (Prima banka a.s.)
účel úveru: Spolufinancovanie invest. akcií / projekt „Rekonštr. centrál. zóny obce“ ,
vybudovanie multifunkč. ihriska /
výška úveru:
100 000,- €
splátky:
rovnomerné splácanie , mesačné splátky 2 800,- € s výnimkou poslednej
splátky, ktorá bude vo výške zostatku úveru. Prvá splátka 25.5. 2012
doba splatnosti: 6. 7. 2015
zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012
77 600,- €
uhradené úroky v r. 2012 vo výške :
3 766,91 €

Výška zostatku nesplatených úverov obce k 31.12.2012 celkom

414 570,07 €

Finančná výpomoc od ostatných subjektov
Návratná finančná výpomoc PoľnoSME
Finančná výpomoc fi RESOP s .r.o.

12 889,83 €
292 000,00 €

ROZPOČTOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Príjmy
Upravený rozp. €
Skutočnosť 2012 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bežný rozpočet
Kapitál. rozpočet
Obec
ZŠ s MŠ
Celkom /BR a KR/

1 573 433,17
1 554 989,19
1 550 274,60
1 550 274,60
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 123 707,77
3 105 263,79
19 337,94
3 143 045,71

19 337,94
3 124 601,73

Výdavky
Bežný rozpočet
Kapitál.rozpočet
Obec
ZŠ s MŠ bež.rozp.
Celkom /BR a KR/

894 791,28
873 300,69
1 601 693,67
1 601 693,16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 496 484,95
2 474 993,85
586 173,79

586 228,50

3 082 658,74

3 061 222,35

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2012
/ rozdiel medzi skut. príjmy a skut. výdavky/

63 379,38 €

Časť prebytku rozpočtu obce bude použitá ako zdroj tvorby rezervného fondu podľa
rozhodnutia obecného zastupiteľstva, zvyšok bude zavedený do rozpočtu obce formou
príjmovej finančnej operácie.

3. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Obec v roku 2012 neposkytla žiadne záruky.

4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
AKTÍVA
4.1 STAV MAJETKU OBCE
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v €
Ukazovateľ

Počiatočný stav
k 1.1.2012

018 – Drobný dlh. Nehm. majetok

Prírastky

Úbytky

Konečný stav k
31.12.2012

2 245,14

0,00

0,00

2 245,14

8 692 035,53

2 229 431,67

6 745,55

10 914 721,65

022 – Samost.hnuteľné veci a súbory hnut.vecí

281 862,45

12 158,70

2 888,98

291 132,17

023 - Dopravné prostriedky

384 189,01

4 580,00

47 842,73

340 926,28

028 – Drobný dlhodobý hmot.majet.

18 781,36

0,00

1 609,75

17 171,61

029 – Ost.dlhodobý hmotný majetok

33 875,13

0,00

0,00

33 875,13

4 451 598,94

0,00

3 721,28

4 447 877,66

15 473,11

0,00

0,00

15 473,11

063 - Realizovateľné cenné papiere

825 934,59

0,00

0,00

825 934,59

Dlhodobý majetok celkom
790 060 – Drobný hmotný majetok

14 705 995,26
177 696,81

2 246 170,37
3 467,08

62 808,29
4 752,48

16 889 357,34
176 411,41

1 278,90

0,00

0,00

1 278,90

392,41

0,00

0,00

392,41

179 368,12

3 467,08

4 752,48

178 082,72

14 885 363,38

2 249 637,45

67 560,77

17 067 440,06

021 – Stavby

031 – Pozemky
032 – Umelecké diela

790 061 - Drobný nehmotný majetok
790 062 – CO sklad
Drobný majetok celkom
MAJETOK SPOLU

K 31.12.2012 bola vykonaná inventarizácia majetku , výsledok inventarizácie je v tabuľke:
Trieda
018 –DDNM
021 – Stavby
022 - Sam.hnut.veci a súbory
023 – Dopravné prost.
028 – DDHM
029 - ODHM
031 - Pozemky
032 - Umelecké diela
063 - Ost.fin. majetok
C e l kom

Nadobúdacia cena
2 245
10 914 722
291 132
340 926
17172
33 875
4 447 878
15 473
825 934
16 889 357

Odpisy
2 245
5 112 859
262 413
316 080
17 172
33 875
0
0
0
5 744 644

042 – Obstaranie dlhodobého majetku
z toho:
1/ účet 042 001 projekt.dokument. – rekonštr. ZŠ
2/ účet 042 009 miestne komunikácie
3/ účet 042 011 obstar.-tech.dokument./výškopis,
4/ účet 042 013 budovanie šatní a soc. zariad.,
5/ účet 042 017 projekt dokument. „Rekonštr. VO
6/ účet 042 023 Priemyselný park PA – vlastný zdroj
7/ účet 042 024 Priemyselný park PA – prostriedky EÚ
8/ účet 042 027 Priemyselný park PA - ŠR

Zostatková cena v €
0
5 801 863
28 719
24 846
0
0
4 447 878
15 473
825 934
11 144 713

2 466 193 €
8 132 €
7 303 €
19 652 €
170 577 €
7 221 €
112 665 €
1 915 312 €
225 331 €

4.2 PREHĽAD POHĽADÁVOK K 31.12.2012
Rok 1998
1) Daň z nehnuteľností: - ALKOP Čiky
2) Prenájom:
- Mečiak Jaroslav
SPOLU ZA ROK 1998

Suma v €

Rok 1999
1) Daň z nehnuteľností: - ALKOP Čiky
SPOLU ZA ROK 1999

Suma v €

1) Daň z nehnuteľností:
SPOLU ZA ROK 2002

Rok 2002
ALKOP Čiky

Rok 2003
1) Daň z nehnuteľností: ALKOP Čiky a FO
2/ Daň za alkohol. a tab. výr.
SPOLU ZA ROK 2003
Rok 2009

3 071
938
4 009
2 255
2 255
Suma v €
1 247
1 247
Suma v €
1 247
100
1 347
Suma v €

1/ Daň z nehnuteľností FO

592

SPOLU ZA ROK 2009

592
Rok 2010

Suma v €

1/ Daň z nehnuteľností
FO
PO
SPOLU ZA ROK 2010

633
9 484
10 117
Rok 2011

Suma v €

1/ Daň z nehnuteľností
FO
PO
SPOLU ZA ROK 2011

731
11 418
12 149
Rok 2012

Suma v €

1/ Daň z nehnuteľností
FO
PO
SPOLU ZA ROK 2012

Pohľadávky celkom:

1 115
11 798
12 913

44 629 €

4.3 ÚČET 112 A POHĽADÁVKY
Účet 112 Materiál na sklade
Účet 378 Iné pohľadávky
- poplatok za palub.jednotku 150,-€
- preúčt. nevyčerp.prostr. zo spoj.ú. 150,18 €
- pohľ. SF nepreuč. za strav. lístky 434,28 €
- vrátenie za el.energiu 644,11 €
Účet 318 015 fa za prenáj., poskyt.služ. do r. 2007
Účet 318 555 fa za prenáj., služby r. 2008 - 2012
Účet 335 Ostat. pohľad.- strav.líst. dec.2012
Účet 391 Opravná položka k pohľadávkam
ALKOP s.r.o. v likv. /ú. vykazovaný v súvahe ako korekcia/

1 588 €
1 379 €

2 494 €
8 409 €
167 €
- 5 326 €

4.4 STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČTOCH OBCE K 31.12.2012
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Bežný účet VÚB a.s. N. Zámky – 170424172/0200
BÚ Prima banka a. s. Nové Zámky- 0809110001/5600
Dotačný účet VÚB a.s. N. Zámky – 1600967359/0200
Fondový účet VÚB a.s. N. Zámky /kanaliz./-1618261258/0200
Prima banka a.s. N.Zámky / čerp. úver./- 0809111004/5600
Fondový účet – VÚB a.s. N.Zámky –2040792857/0200
Fondový účet – VÚB a.s. N.Zámky /6Bj. a 9 Bj./-1739280957/0200
Fondový účet - VÚB a.s. N.Zámky - 1808756753/0200
Sociálny fond VÚB a.s. Nové Zámky
Depozitný účet VÚB a.s. Nové zámky
SPOLU :

53 051 €
72 220 €
112 €
76 €
211 €
185 333 €
3 605 €
629 €
63 €
575 €
315 875 €

4.5 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Účet 381 Náklady budúcich období
Účet 385 Príjmy budúcich období

12 563 €
5 374 €

4.6 ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY
Účet 355 Zúčt. transf. rozpočtu obce

6 159 €

Aktíva celkom : 14 004 217 €
PASÍVA
4.7 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- v priebehu r. 2012 zaúčt. príspevok z Recykl. fondu r. 2011,
zúčt. príjm. z r. 2011 /úrad práce, refundácia platby centr.zóna/
vystavená fa týkajúca sa r.2011, oprava SF,
preúčt. hosp.výsled., vrátenie prostriedkov centr.zóna a úrad práce
.
výsledok. hospodárenia za účtovné obdobie
tr.6
1 637 497 €
tr.5
- 1 696 128 €
__________________
- 58 631 €

5 782 002 €

- 58 631 €

4.8 VÝŠKA ZÁVÄZKOV
Účet 472 Záväzky zo SF
Účet 321 Dodávatelia
– fi YSSEL
- fa Priem. park Palárikov
- prevádzkové fa

63 €
2 904 720 €
50 139 €
2 854 353 €
228 €

Účet 323 Krátkodobé rezervy
/ na nevyčerp. dov. a audit /
Účet 326 Nevyfakt. dodávky
- nevyfakt. dodávky
- nevyf. dod. Priem. park
Účet 379 Iné záväzky z toho:
- poplatky banke /dotač.ú.
- poplatky banke / ost.úč.
- splátka úrokov
- fond opráv 6BJ a 9BJ
- zálohy 6BJ a 9BJ
- nezúčt. platba (z fond.účtu,
pouk. na bežný účet)
- zrážky 12/2012

21 970 €
71 154 €
11 154 €
60 000 €
11 165 €
16,50 €
24,75 €
1 126,53 €
4 247,49 €
3 845,68 €
530,77 €
1 372,97 €

Účet 331 Zamestnanci

16 370 €

Účet 336 Zúčtov. s org. soc. poist.

10 237 €

Účet 342 Ostatné priame dane

1 707 €

4.9 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Účet 384 Výnosy budúcich období
- úhr.popl.za automaty, vystav. fa za náj. v dec. za 1/2013,
zdroj financ. majetku zo ŠR

4 524 000 €

4.10 VÝŠKA ZOSTATKU NESPLATENÉHO ÚVERU OBCE K 31.12.2012
1/ Podpora vo forme úveru zo ŠFRB na rekonštrukciu MŠ na nájomné byty – 9 BJ
2/ Podpora vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov – 6 BJ
3/ Terminovaný úver poskytnutý bankou DEXIA a.s. Žilina r..2007,
/ Prima banka a.s. / cesty, kanaliz., rekonštr.ZŠ
4/ Termínovaný úver poskytnutý bankou DEXIA a.s. Žilina r. 2010
/Prima banka a.s. / multifinkč. ihrisko a revital. centr.zóny
SPOLU:

62 226 €
101 024 €
173 720 €
77 600 €
414 570 €

4.11 FINANČNÁ VÝPOMOC OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV
12 890 €
292 000 €

Návratná finančná výpomoc PoľnoSme
Finančná výpomoc fi RESOP s.r.o.
Pasíva celkom :

14 042 217 €

5. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

Základná škola s MŠ Karola Strmeňa, Komenského 8, 941 11 Palárikovo

Záverečný účet základnej školy
za rok 2012

Január 2013

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

je rozpočtová organizácia povinná spracovať po

skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Záverečný
účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie vrátane tvorby a použitia peňažných fondov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch a pod.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie
vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov

Plnenie príjmov
ZŚ mala v roku 2012 nasledovné príjmy:
Školné MŠ – peňažné prostriedky prijaté od rodičov detí navštevujúcich materskú školu.
Mesačne platili rodičia 10 € a od 1.9. platili 12 €.
Školné ŠKD – peňažné prostriedky od rodičov detí, ktoré navštevujú školský klub po skončení
vyučovania. Mesačné školné : 6 € a od 1.10. 7 €..
Platby za réžiu šj – príspevok zamestnávateľa na réžiu škol. jedálne – energie
Prenájom telocvične a ihriska – príjmy z uvedených prenájmov
Úroky, Príjmy za predaj kuch.odpadu – príjmy škol.jedálne
Vratky z energií – pri vyúčtovaní el. en. vznikol preplatok.
Príjem za zamestnávanie dobrovoľníčky – príjem Mš.
Druh príjmu
Za doborovľníčku - Mš
školné ŠKD Zš
školné Mš
prenájom telocv.
popl.za strav.
predaj kuch.odp
úroky
vratka - energie
Spolu :

Plnenie výdavkov

príjmy celkom v €
101,61
2 197,00
5 134,00
3 852,00
7 601,83
53,73
12,82
384,95
19337,94

Celkový rozpočet fin. prostriedkov pre našu školu v r 2012 bol 586 173,79 €. Z toho na
prenesené kompetencie

sme dostali od štátu celkom 383 347,- €. Celý objem finančných

prostriedkov sme vyčerpali. Celkový prehľad čerpania rozpočtu podľa jednotlivých zariadení je
uvedený v tabuľke.

Tvorba a čerpanie peňažných prostriedkov sociálneho fondu za rok 2012

Sociálny fond
Stav k 1.januáru 2012

1644,88

Tvorba sociálneho fondu

3120,91

Čerpanie sociálneho fondu

2635,85

Stav k 31.decembru 2012

2129,94

druh čerpania
popl.za vklad
príspevok na stravu
kvety k MDŽ
divadlo
vianočné nákup. poukazy
cestovné
príspevok na zájazd
Spolu :

v€
2,6
1257,25
24
90
920
297
45
2635,85

Tvorba a čerpanie peňažných prostriedkov na depozitnom účte
Depozitný účet nebol otvorený

Bilancia aktív a pasív ( v €)

AKTÍVA
dlhodobý nehm.maj.
stroje, prístroje, zar.
drobný dlh.hm.maj.
ostatný dlh.hm.maj.
obstar.dlh.hm.maj.
materiál
ostatné pohľadávky
bankové účty spolu
rezerva na dovolenku

nadob. cena
odpisy
zost. cena
635,13
635,13
0
37921,45
31762,24
6159,21
10368,25
10368,25
0
2551,12
2551,12
0
1124,64
0
1124,64
1959,97
0
1959,97
2458,39
0
2458,39
3786,06
0
3786,06
9946,78
0
9946,78

aktíva spolu

25435,05

bežné
PASÍVA
účt.obdobie
výsledok hospodárenia
1077,02
nevyspor.VH z min.rokov
-16110,17
výsledok hosp. po z.
17187,19
rezerva na dovolenku
7459,86
zúčt.trasf. obce
6159,21
záväzky zo SF
5033,06
prijaté preddavky
3327,96
nevyfakt.dodávky úč.326
2370,61
iné záväzky
7,23
aktíva spolu

25435,05

