Výročná správa
Obce Pavlice
za rok 2012

V Pavliciach, apríl 2013
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1. Základná charakteristika Obce Pavlice

1. Základná charakteristika Obce Pavlice
Adresa: Obec Pavlice, Obecný úrad 146, 919 42
IČO: 00682244
DIČ: 2021181217
Právna forma: právnická osoba
Obec Pavlice evidovala k 31.12.2012 526 obyvateľov. Leží uprostred lúk, lesov a polí. Prvá písomná
zmienka o obci pochádza roku 1266. Dnešné moderné Pavlice ponúka popri obchode priamo v obci
možnosť dostať sa pohodlne aj do veľkých nákupných centier s najširšou ponukou tovaru. V obci
Pavlice sa nachádza škola aj materská škola. Obec poskytuje svojou polohou uprostred zelene vysokú
kvalitu života, čistý vzduch a pokojnú rodinnú atmosféru. V dôsledku plnej zamestnanosti v regióne je
trvale zabezpečený vysoký štandard. Popri cyklistike a turistike poskytuje množstvo možností využitia
voľného času aj športový areál s futbalovým ihriskom a multifunkčným ihriskom priamo v obci.
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 Pavlice sa nachádza na západnom Slovensku. Územne patrí do
Trnavského samosprávneho kraja, je vzdialená 15 km. od Trnavy. Nachádza sa v Podunajskej
nížine, na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Cez obec preteká potok Gidra.
Susedné obce : Obec Pavlice susedí s obcami Voderady a Pusté Úľany. Chotárom susedí
s Majcichovom, Abrahámom a Veľkým Grobom.
Celková rozloha obce : 763 ha
Nadmorská výška : Stred obce Pavlice je 127 m n. m. a chotár 123 – 128 m n. m.
1.2 Demografické údaje
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Národnostná štruktúra :obyvatelia sú slovenskej národnosti, 1 občan- maďarskej národnosti,
1 občan- českej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Občania Pavlíc sa hlásia k rímskokatolíckemu vierovyznaniu.
Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov každoročne narastá. K 31. 12. 2012 bolo v obci
Pavlice 526obyvateľov.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Priemerný počet nezamestnaných sa pohybuje v rozmedzí 5-10
pracovne aktívnych obyvateľov.
Vývoj nezamestnanosti : K 31. 12. 2012 nezamestnanosť v obci nevzrástla.

1.4 Symboly obce
Erb obce : Od roku 1996 sú používané nové insígnie obce. Erb je na
zelenom štíte strieborná postava sv. Mikuláša so zlatým krížom v rukách,
zlatou mitrou a zlatou obrubou ornátu.

Vlajka obce : Vlajka je ukončená tromi cípmi, odvodená z farieb erbu
/žlto-bielo-zelená/

Pečať obce : Pečať je obdobná ako erb - postava sv. Mikuláša čiernobiela.
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1.5 História obce
Prvá písomná zmienka o obci Pavlice je rok 1266.Z histórie obce. Človek sa tu osídlil
pravdepodobne v neolite. Obec často menila zemepánov. Milenárna župná monografia uvádza
prvú písomnú zmienku s názvom Paulj z roku 1282. Podľa tejto publikácie sa na začiatku
14.storočia stretávame s menom Paldy a ich vlastníkom grófom Kenézom.V roku 1553 sa v
zoznamoch spomínajú v obci Páldy tri veľké domy, ktoré s okolitými pozemkami boli
majetkom trnavských klarisiek. Ženskému rádu sv. Kláry patrili Pavlice ako poddanská dedina.
Od 16 storočia obec patrila klariskám. V roku 1803 patril Paulj Viktórii Folliot de Crenville a
od roku 1805 šintavskému panstvu Eszterházyovcom. Obec Pavlice sa dostala do hraničného
pásma. Československo muselo odstúpiť hortyovskému Maďarsku tú časť slovenského
územia, na ktorej bolo podľa sčítania obyvateľstva v roku 1910 aspoň 50 % obyvateľstva
maďarskej národnosti. Obyvatelia v obci boli Slováci. Ba aj v rokoch silnejúcej maďarizácii
podporovali vo voľbách v duchu Slovenských ľudových novín slovenských kresťanov.
Pavlice patrili do Bratislavskej župy, neskôr do Bratislavského kraja, okresu Trnava. Obecné
zastupiteľstvo prejednali 11.1.1923 vrchnostenský prípis, podľa ktorého mali byť Pavlice
pridelené do Galantského okresu Do roku 1950 patrila obec pod Obvodný úrad MNV v
Pustých Úľanoch .V tomto roku si obec vytvorila samostatný Miestny národný výbor
v Pavliciach, ale ďalej patrila do okresu Senec. Od roku 1960 patrila Obec Pavlice opäť do
okresu Trnava v Západoslovenskom kraji. Od 1.januára 1974 v súvislosti s vytvorením
strediskovej obce Voderady sa spojili Miestne národné výbory Voderady, Pavlice, Slovenská
Nová Ves, názvom Miestny národný výbor Voderady. Obec Pavlice bola m.č. Obce Voderady.
Dňom 1.1.1991 sa konštituoval Obecný úrad v Pavliciach.
1.6 Pamiatky: Prícestné plastiky nachádzajúce sa v obci sú kamenné a s výnimkou jednej sú
osadené na Hlavnej ulici. Všetky boli opravené v roku 1996.
KRÍŽ S UKRIŽOVANÝM KRISTOM , lebkou, plačúcou postavou Panny Márie. Pôvodne
postavený na konci Hlavnej ulice, pri rozširovaní obce presunutý na okraj cesty. text:
Postavený v roku 1757. Rekonštruovaný1968.
SV.VENDELIN – barokovo-klasicistická socha patróna chovateľov dobytka, pustovníka a
pastiera z roku 1799.Atribúty : naberacia palica na zaháňanie zvierat, pri nohách ovca a rožný
dobytok. Na podstavci reliéf tváre pravdepodobne Bolestnej Panny Márie s mečom smerujúcim
na srdce. Je to historicko - umelecky najcennejšia plastika .
SV.FLORIÁN - socha mučeníka, patróna hasičov s atribútmi zástavou a nádobou s vodou,
ktorú leje na horiaci dom.
SV.JÁN NEPOMUCKÝ - socha mučeníka na podstavci držiaca kríž. Text :Položil som uzdu
mojím ústam keď sa postavil hriešnik proti mne, žalm XXXVIII.9 Ku cti sv .Jána Nepom.
PANNA MÁRIA - socha svätice na podstavci.
NAJSVASTEJŠIA TROJICA - na podstavci v tvare stĺpa s akantovou výzdobou .
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SV.JOZEF - postava svätca s atribútom ľaliou držiaca na rukách Ježiška .Na podstavci je
umiestnená tabuľa s nápisom :Ku cti svätého Jozefa dali vystaviť Jozef Karel a manželka
Anna v roku 1932.
1.7 Významné osobnosti obce
Rodáci:
JUDr., doc. Anton Rašla (15.9.1911 Pavlice-)
V roku 1936 absolvoval štúdium práv na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
V rokoch 1936-1937 redaktor Robotníckych novín, 1939 -1943 sudca vojenského súdu v
Bratislave, Poprade, Banskej Bystrici, od roku 1945 do konca päťdesiatych rokov členom
najvyšších tribunálov.
Pôsobil v ilegálnom protifašistickom hnutí , v rokoch 1941 a 1944 väznený. Podieľal sa na
vojenskej príprave SNP. Poslanec SNR v rokoch 1945-1952. Autor publikácií a článkov z
oblasti trestného práva. Nositeľ mnohých vyznamenaní.
V Pavliciach pôsobili:
Ján Bašta (15.12.1898, Sušice na Šumave-)
Notár, kronikár Pustých Úľan. Navštevoval reálku v Sušiciach, kde maturoval v roku 1916.
Počas 1. svetovej vojny bojoval v Tyrolsku, zranený. Od roku 1921 vykonával notársku prax v
Ivanke pri Dunaji, Bratislave a Devíne. V roku 1922 sa stal notárom v Pusta Fedýmeši. V
rokoch 1923-1939 sa ako notár zúčastňoval zasadaní obecnej rady Pavlíc. Od 16.3.1939 v
službách Zemského úradu v Prahe.
Jozef Janoška (12.1.1925 Pusté Úľany - 19.11.1977 Pavlice)
Učiteľ, riaditeľ školy, predseda MNV Pavlice (1963-1964), kronikár. Manželka Milada, rod.
Marečková, dcéra Mária, syn Jozef.
Jozef Špigely (15.11.1885 v Oravskej Jasenici, okr. Dolný Kubín - 20.12.1955 Pavlice)
Učiteľ, správca školy, organista. V Pavliciach učil od roku 1906.
1.8 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola - Základná škola je zariadenie bez právnej subjektivity, ktoré zabezpečuje
primárne vzdelávania pre deti z obce. Zriaďovateľom je obec Pavlice.
V školskom roku 2012/2013 navštevuje dvojtriednu školu 17 žiakov. V školskom roku
2012/2013 sú 4 ročníky.
Pedagogický proces zabezpečujú dve kvalifikované učiteľky a vyučovanie náboženstva je pod
vedením tunajšieho farára.
V škole pracuje jedno oddelenie školského klubu, ktoré vedie vychovávateľka.
Škola má dva priestranné učebne, učebňu IKT s pripojením na internet, ktorá je k dispozícii aj
obyvateľom obce.
V priestoroch školy je aj Obecná knižnica spojená so školskou knižnicou, ktorej činnosť
bola pozastavená .
Materská škola - nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom je Obec Pavlice.
Materská škola Pavlice má jednu triedu, ktorú navštevuje 20 detí vo veku od 3 do 6 rokov veku.
Kolektív tvoria 3 zamestnanci.
Pri Materskej škole Pavlice je zriadená školská stravovňa , kde sa okrem detí MŠ stravujú i žiaci ZŠ
Pavlice. Kolektív ŠJ tvoria 2 zamestnanci.
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Materská škola je škola rodinného typu, podporuje zdravý životný štýl, je obklopená bohatou zeleňou,
ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí.

1.9 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v pre obec Pavlice poskytuje OZS vo Voderadoch, kde pôsobí
MUDr. Horváth Štefan ako všeobecný lekár.
MUDr. Šimková ako zubný lekár
1.10 Sociálne služby
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich
občanov. Prostredníctvom ÚPSVR zabezpečujú v rámci projektov pre nezamestnaných
aktivačné práce.
V roku 2012 prostredníctvom ÚPSVR vykonávala činnosť 1 pracovníčka. Zamestnanec
v rámci projektu protipovodňových opatrení vykonával práce na údržbe verejnej zelene.
1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci
Kultúrny dom – konajú sa tu po celý rok rôzne kultúrne akcie pri rôznych výročiach,
spoločenské a kultúrne podujatia. Aktívne sú miestne spolky a záujmové organizácie:
Klub dôchodcov, Poľovnícke združenie Srnec Pavlice, Dobrovoľný hasičský zbor
Pavlice, Klub záhradkárov, TJ Pavlice.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
v obci Pavlice sa bude naďalej rozvíjať.
1.12 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Potraviny - COOP Jednota
- Súkromný autoservis- Ľubomír Hornaček
- Súkromný autoservis -Emil Kubovič
- Bar History – Milan Pastucha
- Bistro Šachor – Helena Hornačková
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- vo významnej miere v obci nie je rozvinutý priemysel
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Obec má odpradávna poľnohospodársky charakter. Od roku 1991 je Pavliciach
samostatné Roľnícke družstvo, ktoré je prevažne zamerané na živočíšnu a rastlinnú
výrobu, pestovanie obilia a iných poľnohospodárskych komodít. V súčasnosti
zamestnáva cca 13 ľudí. Počet je pohyblivý, závisí aj od sezónnych prác.
1.13 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Mgr. Ľubomír Baláž. Do funkcie bol zvolený 27.11.2010 Je predstaviteľom
obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho
obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím
funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
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Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o
všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému
zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo - právnych vzťahoch.
Zástupca starostu obce : Jozef Rakús - starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na
výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla
na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné
zastupiteľstvo môže zástupcu kedykoľvek odvolať; ak zanikne mandát starostu pred uplynutím
funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Stanislav Nižňan. Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo
(OZ), je zamestnancom obce, jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ, starostu,
člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a
podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným
ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ.
Obecné zastupiteľstvo od 27.12.2010: Jozef Rakús
Peter Kopáčik
Mgr. Augustín Bachratý
Ing. Jozefína Bočková
Erik Kollár
Milan Petík
Ing. Jana Ivančíková
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je
nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do
ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Obecný úrad: Štorová Daniela – samostatný odborný referent
Krivosudská Jana – samostatný odborný referent
Štefunková Sylvia - upratovačka

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje
organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta. Obecný úrad
zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva.
Vypracováva odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a
komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
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Účtovníctvo obce na rok 2012
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná
závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí –
súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky v roku 2008 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia č.
MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre
rozpočtové organizácie a obce.
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje povinnosť
overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad
s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako
celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru
ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác uzávierkových
činností, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej závierky. Prípravné práce sa
uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností: inventarizáciu,
kontrolu bilančnej kontinuity, kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie
na syntetické účty, tvorba rezerv, tvorba a zúčtovanie opravných položiek, zaúčtovanie
časového rozlíšenia nákladov a výnosov, kontrola zaúčtovania odpisov, kontrola zaúčtovania
transferov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
kontrolu účtu výsledku hospodárenia, doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného
roka, kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, konečné
zostatky ostatných súvahových účtov, zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie.
Špecifikom účtovníctva od roku 2008 bolo účtovanie o zmenách účtovných zásad
a účtovných metód, teda zaznamenanie účtovných prípadov z dôvodu zmeny metodiky. Vplyv
zmien si účtovala ÚJ prostredníctvom nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých
rokov v zmysle §53 ods.5 postupov účtovania a uvádza ich v Poznámkach. Zmeny sa týkali
predovšetkým zavedenia povinnosti časového rozlišovania nákladov a výnosov aj v hlavnej
činnosti obce, zaviedla sa povinnosť tvorby rezerv a povinnosti tvorby opravných položiek.
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2. Rozpočet obce na rok 2012 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 zákonov a z 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.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2012 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.
Celkový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č.
28/2011
Bol zmenený 3 krát:
- 1.zmena rozpočtu schválená dňa 9.05.2012 rozpočtovým opatrením 1/2012 uznesením č.
9/2012
- 2. .zmena rozpočtu schválená dňa 15.10.2012 rozpočtovým opatrením 2/2012 uznesením č.
19/2012 a rozpočtový opatrením č. 3/2012, uznesením č. 20/2012
- 3. .zmena rozpočtu schválená dňa 13.12.2012 rozpočtovým opatrením 4/2012 uznesením č.
24/2012 a rozpočtový opatrením č. 5/2012, uznesením č. 25/2012
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce schválený a upravený k 31.12.2012 v celých eurách:

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet na
rok 2012
179 290

Rozpočet po
zmene 2012
230 064

179 290
0
0

210 803
110
1 384
10

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozdiel za rok 2012

179 290

230 064

165 617
5 501
8 172
0

210 781
5 561
13 722
0

2.1 Plnenie príjmov za rok 2012
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k upravenému rozpočtu

v celých €
179 290,00
228 570,00
221 744,81
97,01 %

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií

Príjmy celkom

Upravený
rozpočet 2012
v celých €
228 570,00

Skutočnosť
2012
v celých €
221 744,81

100

Daňové príjmy

175 700,00

168 269,64

95,77

200

Nedaňové príjmy

13 200,00

13 928,56

105,51

310

Granty a transfery

39 670,00

39 546,61

99,69

Hl. kateg.
Kategória

Text

%
97,01

2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k upravenému rozpočtu

v celých €
0,00
110,00
108,00
98,18 %

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií
Kategória

230
320

Text
Príjmy celkom
Kapitálové príjmy
Kapitálové granty a transfery

Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €
110,00
110,00
0,00

Skutočnosť
2012
v celých €
108.00
108,00
0,00

%
98,18
98,18
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2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k upravenému rozpočtu

v celých €
0,00
1 384,00
6 545,05
99,96

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Hlavná
Kategória

223
400
500

Text
Príjmy celkom
Platby za stravné
Príjmy z transakcií z RF
Prijaté úvery, pôžičky a NFV

Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €
1 384.00
0,00
1 384,00
0,00

Skutočnosť
2012
v celých €
6 545,05
5 161,62
1 383,43
0,00

%
472,91
99,96

Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Skutočnosť
k 31.12.2012
228 397,86

Plán na rok
2013
213 000,00

Plán na rok
2014
216 460,00

Plán na rok
2015
216 460,00

221 744,81
108,00
6 545,05

213 000,00
0
0

216 460,00
0
0

216 460,00
0
0

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012
2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia k upravenému rozpočtu

v celých €
165 617,00
210 781,00
199 042,86
94,43
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Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce za rok 2012
v tom
Programová klasifikácia
01 Program
Plánovanie, manažment, kontrola
01 1 Manažment obce
01 2 Členstvo v združeniach
01 3 Vzdelávanie zamestnancov
01 4 Prezentácie obce
01 5 Výd. ver. správy – poskyt. d
01 6 Finančná a rozp.politika
02 Program
Služby občanom
02 2 Cintorínske služby
03 Program
Bezpečnosť, právo, poriadok
03 1 Ochrana pred požiarmi
03 2 Civilná ochrana
04 Program
Odpadové hospodárstvo
04 1 Zber a likv. odpadu
04 2 Separovaný zber
04 3 Údržba kanalizácie
05 Program
Komunikácie a verejné priestr.
05 1 Doprava
05 2 Správa a údržba ciest
06 Program
Vzdelávanie
06 1 Základná škola
06 2 Materská škola
06 3 Školský klub detí
06 4 Školská jedáleň
07 Program
Šport
07 1 Telovýchovná jednota
08 Program
Kultúra
08 1 Kultúrny dom, kultúrne pod.
08 2 Knižnica
08 3 Vysielacie práva
09 Program
Prostredie pre život
09 1 Verejná zeleň
09 2 Zásobovanie vodou
09 3 Verejné osvetlenie
10 Program
Sociálne služby

Rozpočet
72 896,00

Skutočnosť
66 107,49

% plnenia
90,69

64 214,00
170,00
500,00
500,00
1 506,00
6 006,00
1 400

58 961,10
178,50
465,52
0
1 419,16
5 083,21
1 437,94

91,82
105,00
93,10

1 400,00
1 392,00

1 437,94
1259,62

102,71
90,49

1 338,00
54
12 413,00

1 205,41
54,21
9 724,45

90,09
100.39
78,34

11 813,00
250,00
350,00
100

9 433,34

79,86

291,11
52,00

83,17
52,00

55,00
45,00
91 532,00

52,00
0,00
89 486,97

94,55
0,00
97,77

34 640,00
32 458,00
8 489,00
15 945,00
4 030,00

31 623,51
32 273,98
8 891,18
16 698,30
3 895,28

91,29
99,43
104,74
104,72
96,66

4 030,00
9 058,00

3 895,28
9 632,97

96,66
106,35

8 818,00

9 084,21

103,02

240,00
15 275,00

548,76
14 867,53

228,65
97,33

6 465,00
2 950,00
5 860,00
2 685,00

6 409,55
2 757,07
5 700,91
2 578,61

99,14
93,46
97,29
96,04

94,23
84,64
102,71
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10 1 Hmotná núdza
10 2 Starostlivosť o seniorov
10 3 Aktivačná činnosť

0
0
2 685,00

0
0
2 578,61

0
0
96,04

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce za rok 2012
2.2.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2012
5 561,00

Skutočnosť k 31.12.2012
5 548,71

v tom :
Programová klasifikácia
11 Program
Investičné akcie
11 1 Realizácia, rekonštruk. stavieb

% plnenia
99,78 %

rozpočet
5 561,00

v celých €
skutočnosť
5 548,71

% plnenia
99,78 %

5 561,00

5 548,71

99,78 %

Plnenie rozpočtu výdavkové finančné operácie obce za rok 2012
2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2012
13 722,00

Skutočnosť k 31.12.2012
18 358,96

% plnenia
133,79 %

Z rozpočtovaných 13 722,00 € bola skutočnosť 18 358,96 €. Prekročenie bolo vo finančnej
operácii nákup potravín, ktorá sa nerozpočtuje iba sa sleduje čerpanie, ktoré bolo vo výške
5 185,96 €.
12 Program Dlhová služba,
poskytnuté návratné výpomoci
12 1 Dlhová služba –
12 2 Poskyt. návrat. fin. výpomoci

13 722,00

13 173,00

96,00 %

8 172,00
5 550,00

7 632,00
5 541,00

93,39
99,84

Skutočnosť
k 31.12.2012
222 950,53

Plán na rok
2013
213 000,00

Plán na rok
2014
216 460,00

Plán na rok
2015
216 460,00

199 042,86
5 548,71
18 358,96

191 350,00
11 000,00
10 650,00

196 560,00
9 700,00
10 200,00

195 860,00
10 400,00
10 200,00

Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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3.Výpočet rozpočtového hospodárenia/prebytok, schodok/ za rok 2012
Výsledok hospodárenia za rok 2012 je prebytok z bežného a kapitálového
rozpočtu obce, a schodok finančných operácií. Celkový VH za rok 2012 je vo
výške 5 471,67 €
Bežné príjmy obce

221 744,81

Bežné výdavky obce

199 042,86

VH z bežného rozpočtu prebytok

22 701,95

Kapitálové príjmy

108,00

Kapitálové výdavky

5 548,71

VH z kapitálového rozpočtu prebytok

-

Finančné operácie príjmy

5 440,71
1 383,43

Finančné operácie výdavky

13 173,00

VH z finančných operácií

-

Hospodárenie obce za rok 2012

11 789,57
5 471,67

Prebytok rozpočtu vo sume 5 471,67 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
1 806,71 € navrhujeme použiť na:
- Tvorbu rezervného fondu v sume 3 664,96 €
Prebytok hospodárenia
Účelovo urč. prostriedky
Prebytok hospodárenia po úprave

5 471,67
– 1 806,71
3 664,96 €

4. Bilancia aktív a pasív v celých €
4.1 A K T Í V A
Názov
Majetok spolu

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

1 065 001

1 049 005,89

1 050 451

1 027 916,01

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

942 371

919 849,20

Dlhodobý finančný majetok

108 080

108 066,81

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

15

Obežný majetok spolu

12 440

18 138,15

16

18,23

1 252

880,00

0

0

Krátkodobé pohľadávky

8 006

5 223,90

Finančné účty

3 166

6 475,02

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

5 541,00

2 110

2 951,73

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

4.2 P A S Í V A
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

1 065 001

1 049 005,89

439 927

459 045,96

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy

0

Výsledok hospodárenia

439 927

459 045,96

Záväzky

128 975

103 672,41

5 794

7 006,00

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

0
1 285

530,61

Krátkodobé záväzky

22 129

4 000,90

Bankové úvery a výpomoci

99 767

92 134,90

496 099,00

486 287,52

Časové rozlíšenie
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1. Pohľadávky
1. Pohľadávky podľa doby splatnosti v €
Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti

Hodnota v €
k 31.12.2011
8 006,00

Hodnota v €
k 31.12.2012
5 223,90

8 006,00

5 223,90

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /
Pohľadávky podľa zostatkovej
Hodnota v €
doby splatnosti
k 31.12.2011
Pohľadávky so zostatkovou dobou
8 006,00
splatnosti do 1 roka
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)
8 006,00

5.2 Záväzky
1. Záväzky podľa doby splatnosti v €
Záväzky podľa doby splatnosti
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu
z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu (súčet riadkov súvahy 151 a 140)

Hodnota v €
k 31.12.2012
5 223,90
5 223,90

Výška v €
k 31.12.2011
22 129,00

Výška v €
k 31.12.2012
4 000,90

17 629,00
4 500,00
1 285,00
1 285,00
0
23 414,00

4 000,90
0
530,61
530,61
0
4 531,51

Výška v €
k 31.12.2011
22 129,00

Výška v €
k 31.12.2012
4 000,90

0

0

0

0

22 129,00

4 000,90

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v €
Záväzky podľa zostatkovej
doby splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do 1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
od 1 roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako 5 rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)
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6. Hospodársky výsledok obce v celých eurách
Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
k 31.12.2012

230 805

222 620,08

224 201

229 401

50 – Spotrebované nákupy

35 097

31 181,47

33 000

34 000

51 – Služby

19 702

20 588,12

22 000

24 000

128 668

122 986,14

123 000

123 000

200

400

Názov
Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Služby
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hosp. výsledok pred zdanen.
/ + kladný HV, - záporný HV /

0

249,36

Predpoklad
rok 2012

Predpoklad
rok 2013

2 269

3 987,28

4 000

4 500

37 052

36 576,00

36 000

38 000

7 976

5 691,71

5 000

4 000

0

0,00

0

0

40

1 360,00

1 000

1 500

1

0,60

1

1

252 046

241 739,30

236 004

240 305

7 859

7 562,50

8 000

8 500

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

164 779

168 370,18

170 000

175 000

5 864

11 287,52

8 000

7 800

4 360

7 004,064

5 000

4 000

4

4,03

4

5

0

0,00

0

0

69 180

47 510,43

45 000

45 000

21 241

19 119,22

11 803

10 904
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Hospodársky výsledok /kladný/ po zdanení v sume 19 118,62 € bude za rok 2013 zúčtovaný na
účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov / z roku 2012/

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery bežné a kapitálové
V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Dotácie zo ŠR:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poskytovateľ
KŠÚ Trnava
KŠÚ Trnava
KŠÚ Trnava
Ministerstvo vnútra SR
KÚŽP Trnava
KÚ Trnava pre cest. dopr.
KSÚ Trnava
ÚPSVR
OÚ Trnava, odbor CO
OÚ Trnava

Suma v €
25 790,00
249,00
1 101,00
168,30
55,14
26,42
474,30
2 433,45
54,00
695,00

Účel
Školstvo ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Predškolská výchova MŠ
Register obyvateľov
Starostlivosť o životné prostredie
Pozemné komunikácie
Stavebná činnosť
Dotácia – zamestnanosť
Dotácia skladník CO
Dotácia – Voľby do NR
2012/VRAT.179,50 €/
31 046,61 Vratka 179,50

SPOLU:
Dotácie od iných subjektov:
Rozpočet na rok 2012
8 800,00
P.č.
1.
2.
3.

Skutočnosť k 31.12.2012
8 500,00

Poskytovateľ dotácie
Rodičovské združenie
Rodičovské združenie
JAVYS

Suma v €
6 500,00
1 000,00
1 000,00

% plnenia
96,59 %

Účel použitia
Dofinancovanie ZŠ
Dofinancovanie ZŠ
Oprava sochy

7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN, o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

SITO nezisk. organizácia/Obec Malženice/
MAVOS

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2012
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2012
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

40,00

40,00

1 320,00

1 320,00

0
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7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
Ide o nasledovné investičné akcie :
- prípravná a projektová dokumentácia /kanalizácia/
- realizácia nových stavieb /Zberný dvor/
- rekonštrukcia modernizácia vl. zdroje KZ 41 /MK/
- realizácia nových stavieb KZ 43 /Zberný dvor/
- rekonštrukcia, modernizácia z RF KZ 46 /MK/

300,00
2 140,71
1 616,57
108,00
1 383,43

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Dokončenie invest. akcie Jazierko Šachor, výsadba zelene, úprava terénu
Realizácia projektu – vybudovanie Zberného dvora
Rekonštrukcia, modernizácia VO Hlavná ulica
Rekonštrukcia detského ihriska

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Krivosudská Jana

V Pavliciach

dňa 25.04.2013

Predkladá: Mgr. Ľubomír Baláž

Prílohy:
 Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke
 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
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