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Záverečný účet Obce Bernolákovo za rok 2010. 
 
 
1. 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, bežný aj kapitálový, bol zostavený 
ako vyrovnaný.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.1.2010 uznesením číslo 
21/1/2010. Bol jeden krát zmenený. Zmena rozpočtu bola schválená dňa 21.9.2010 uznesením 
číslo 25/2/2010. Rozpočet bol zvýšený o mimoriadne dotácie, ktoré prišli na účet po schválení 
zmeny rozpočtu. 
 
Po zmene bol rozpočet nasledovný : 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých Eurách 
 
 
 

 Rozpočet na 
rok 2010 

Rozpočet po 
zmene 2010 

Skutočnosť  
k 31.12.2010 

Bežný rozpočet    
Bežné príjmy obce 2 549 980 1 941 375 1 921 528 
Bežné príjmy ZŠ 472 000 476 950 484 806 
Príjmy RO s právnou subjekt. 0  41 140 41 135 
Bežné príjmy spolu 3 021 980 2 459 465 2 447 469 
Bežné výdavky obce 1 725 588 1 837 273 1 811 825 
v tom: pôžička penzión 10 000 22 000 19 000 
Výdavky RO s právnou subjekt. 557 000 611 741 610 120 
Bežné výdavky spolu 2 282 588 2 449 014 2 421 945 
Kapitálový rozpočet    
Kapitálové príjmy obce 3 440 000   299 010 102 458 
Kapitálové výdavky obce 4 528 300 599 055 332 224 
Kapitálové výdavky RO          0   29 170 29 170 
Kapitálové výdavky spolu 4 528 300    628 225 361 394 
Finančné operácie    
Finančné operácie – príjmy 348 908 348 908 483 
Finančné operácie – výdavky    0   0 0 
    
Rozpočet celkom – príjmy 6 810 888 3 107 383 2 550 410 
Rozpočet celkom – výdavky  6 810 888    3 077 239 2 783 339 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých Eurách 
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Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 

2 459 465                   2 447 469 99,5 % 
 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
1 376 180 1 360 038 98,8 % 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  1 000 000 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške   982 390 €, čo predstavuje plnenie na 
98,2 %.  
 

b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 260 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 259 382 čo je 
plnenie na 99,8 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 126 735 €, dane zo stavieb boli vo 
výške 130 681 € a dane z bytov vo výške 1 966 €. 
            K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 17 916 €. 
 

c) Daň za psa    
Z rozpočtovaných 3 050 € bol skutočný príjem 2 450 € čo je plnenie na 80,3 %.  
            K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani za psa  vo výške 488 €. 
 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva    
Z rozpočtovaných 9 000  € bol skutočný príjem  12 441  € čo je plnenie na 138,2 %. 
            K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva   
vo výške 570€. 
 

e) Daň za predajné automaty    
Z rozpočtovaných 130 € bol skutočný príjem 132 € čo je plnenie na 101,5 %.  
            K 31.12.2010 obec neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty. 
 

f) Daň za ubytovanie    
Z rozpočtovaných 4 000 € bol skutočný príjem 3 134 € čo je plnenie na 78,4 %.  
            K 31.12.2010 obec neeviduje pohľadávky na dani za ubytovanie. 
 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad    
Z rozpočtovaných 100 000 € bol skutočný príjem  100 109 € čo je plnenie na 100,1 %. 
            K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 2 051 €. 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
355 400 345 313 97,2 % 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 
     Z rozpočtovaných 46 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 40 360 €, čo je 
87,7 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 10 288 €, príjem z prenajatých 
budov, priestorov a objektov vo výške 30 005 €, z toho za drobný prenájom kultúrneho domu 
6 843 € a za prenájom polohovateľnej postele 67 €. 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
     Z rozpočtovaných 64 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 36 520 €, čo je 
plnenie na 57,1 %.  
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Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie podpisov, 
poplatky za matriku, za vydané stavebné a kolaudačné povolenia a domové čísla – 29 046 €. 
Správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov boli vo výške 7 474 €. 
Pokuty, penále a sankcie: 
     Poplatky za porušenie predpisov sme rozpočtované nemali, skutočný príjem za rok 2010 
bol vo výške 15 899 €. Za porušenie daňových a ostatných predpisov – 6 130 € a pokuty za 
rôzne priestupky vyberané obecnou políciou 9 769 €. 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 
     Sú to väčšinou poplatky vyberané na základe schválených VZN alebo náhodné 
a jednorazové príjmy   
- Za služby domu smútku - rozpočet  4 000 €, skutočnosť  4 875 €. 
- Cintorínske poplatky - rozpočet  100 €, skutočnosť  121 €. 
- Príjmy z kultúrnej činnosti - rozpočet  2 000 €, skutočnosť  1 911 €. 
- Príjmy za opatrovateľskú službu - rozpočet  4000 €, skutočnosť  4 059 €. 
- Príjmy z reklamy - rozpočet  150 000 €, skutočnosť  151 665 €. 
- Príjmy za pult centrálnej ochrany – OP - rozpočet  5 000 €, skutočnosť  4 584 €.  
- Príjmy za materskú školu - rozpočet  20 300 €, skutočnosť  15 520 €. 
- Príjmy za základnú umeleckú školu - rozpočet  12 000 €, skutočnosť  14 459 €. 
- Príjmy za stravovanie a donášku obedov pre dôchodcov - rozpočet  18 200, skutočnosť   
  17 306 €. 
- Príjmy za stravovanie pracovníkov obce - rozpočet  6 000 €, skutočnosť  5 851 €. 
- Iné príjmy - sú to náhodné príjmy alebo jednorazové príjmy za predaj obecného kalendára, 
za preúčtovanie energií a upratovania v zdravotnom stredisku, príjmy za dni obce a golfový 
turnaj, za predaj pamiatkových predmetov a knihy o Bernolákove,  za služby poskytované 
v športovom areáli J.Popluhára  a  za úroky z bežných účtov – rozpočtované príjmy boli vo 
výške 13 600 € skutočnosť 21 386 €. 
c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
     Poplatky z náhrad poistného plnenia bola skutočnosť v sume 2 481 € - sú to príjmy od 
poisťovne za škody spôsobené na obecných motorových vozidlách. Poplatky za znečisťovanie 
ovzdušia – rozpočet 200 €, skutočnosť 190 €. Poplatky z výťažku lotérií a hier boli 
rozpočtované vo výške 10 000 €, skutočný príjem bol 8 126 € čo je plnenie 81,3 %. 
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
209 795                 217 178 103,0 % 

 
Obec prijala nasledovné granty a transfery : 
P.č. Poskytovateľ   Suma 

v € 
Účel  

1. MK SR 1 900 Kultúra - obnova ruín hradu v Bern. 
2. Obvodný úrad Senec 5 490 Matrika  
3. Obvodný úrad Senec 1 735 Evidencia obyvateľstva 
4. Krajský stavebný úrad 4 731 Stavebný úrad 
5. Krajský úrad pre cest.dopr. 296 Pozemné komunikácie 
6. Krajský úrad život.prostr. 601 Starostlivosť o životné prostredie 
7. Krajský školský úrad 9 944 Výchova a vzdelávanie - MŠ 
8. Úrad pr., soc.vecí a rod.Senec 637 Stravné pre deti v HN 
9. Úrad pr., soc.vecí a rod.Senec 116 Školské potreby pre deti v HN 

10. Obvodný úrad Senec 6 341 Voľby, referendum 
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11. ÚPSVaR Senec 2 419 Chránená dielňa 
12. Obvodný úrad Senec 241 Civilná ochrana – odmena skladníka 
13. MF SR 70 565 Financ.bež.výd. – výpadok pod.daní 
14. MŽP SR - Environfond SR 60 000 Protipovodňová ochrana obce 
15. MŽP SR – Recyklačný fond 3 714 Zber separovaného odpadu 
16. Sponzori 45 000 Dar na rozvoj obce 
17. Spoločnosť BAUMIT v spolupráci 

s Centrom pre filantropiu 
     1 660 Dar – okno do sveta 

18. Sponzori 788 Dary od rodičov na činnosť MŠ 
 Spolu 217 178  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie, ktoré patrili 
rozpočtovej organizácii boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. 
Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch. 
 
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutornosť k 31.12.2010 % plnenia 
41 140 41 135 99,99 % 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií tvoria: 
- príjmy za prenájom budov, priestorov a objektov – rozpočet 18 840 €, skutočnosť 18 832 €,  
- poplat. za pobyt detí v školskom klube detí – čiastočná  úhrada nákladov – rozpočet 9 500 €,   
  skutočnosť  9 490 €,  poplatky  a  platby  za  stravné v školskej  jedálni – rozpočet  12 800 €,  
  skutočnosť 12 813 €. 
 
5) Kapitálové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
299 010 102 458 34,3 % 

       

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
     Z rozpočtovaných  72 010 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 102 458 €, čo 
predstavuje 142,3 % plnenie. 
 

b) Združené prostriedky 
     Z rozpočtovaných 19 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 19 254 €, čo 
predstavuje 97,2 % plnenie. 
     Prostriedky  boli  združené  na  vybudovanie kanalizačných prípojok na Hlavnej 
a Trnavskej ul. v Bernolákove. 
 

c) Kapitálové príjmy 
     Obec dostala sponzorský kapitálový príspevok vo výške 1 000 € na prekládku VN vedenia 
Trnavská - Brusnicová ul. v Bernolákove, 
   
6) Príjmové finančné operácie :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
348 908 483 0,14 % 

 
     Pri schválení zmeny rozpočtu dňa 21.9.2010 bolo schválené použitie časti prebytku 
hospodárenia obce z minulých rokov vo výške 108 270 € na vyrovnanie výpadku podielových 
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daní, 30 638 € na úhradu prekládky VN vedenia na Trnavskej a Brusnicovej ul. a 210 000 € 
zo združených prostriedkov na výstavbu inžinierskych sietí na Brusnicovej ul.   
     Keďže obec nemá samostatný účet rezervného fondu a schodok hospodárenia je vyšší ako 
jeho schválené použitie, môže obec preúčtovať čerpanie rezervného fondu až po jeho 
schválení Obecným zastupiteľstvom. 
          Združené prostriedky na výstavbu inžinierskych sietí na Brusnicovej ul. vo výške 
210 000 € boli vrátené investorom, pretože zmluvu na združené prostriedky nepodpísali všetci 
vlastníci pozemkov v uvedenej lokalite.  
       Finančné operácie predstavujú prevod zo Sociálneho fondu ako príspevok na stravovanie 
pracovníkov obce. 
 
 
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
3 077 239 2 783 339 90,5 % 

 
1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
2 449 014 2 421 945 98,9 % 

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 476 070 550 223 115,6 
Obrana  666  405 60,8 
Verejný poriadok a bezpečnosť 199 680 184 187  92,2 
Ekonomická oblasť 31 900 40 846 128,0 
Ochrana životného prostredia 163 000 151 333 92,8 
Bývanie a občianska vybavenosť 149 315 148 857 99,7 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 202 000 197 289  97,7 
Vzdelávanie - predškolská výchova 340 000 281 327 82,7 
Vzdelávanie – záujmové vzdelávanie 150 000 143 067  95,4 
Vzdelávanie – údržba ZŠ 23 792 17 606  74,0 
Vzdelávanie – školenia zamestnancov 1 000  2 587 258,7 
Sociálne zabezpečenie 77 850 75 098 96,5 
Pôžička – penzión: 22 000 19 000 86,4 
Spolu 1 837 273 1 811 825  98,6 

 
 

a) Výdavky verejnej správy 
     Výdavky na vnútornú správu obce – výdavky na energie – administratívnej budovy OcÚ, 
budovy zdravotného strediska (výdavky sú refundované lekárom) a budovy domu služieb, 
výdavky na kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky, pohonné hmoty do 
obecných motorových vozidiel a opravy a údržba motorových vozidiel, cestovné, 
reprezentačné výdavky, kolky, právne služby, poplatky bankám, výdavky na matriku, na 
odber tlače a odbornej literatúry, čistiace a hygienické potreby, výdavky na web stránku obce, 
výdavky na kancelárske stroje a zariadenia, poistné za poistenie majetku obce, mzdy a odvody 
za administratívnych pracovníkov, starostu obce a zástupcu starostu, odmeny poslancov 
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a členov komisií, odmeny na dohody, povinný prídel do sociálneho fondu, výdavky na 
stravovanie pracovníkov obce, výdavky na prípravu a vykonanie volieb a referenda. 
 

b) Obrana 
     Výdavky na civilnú ochranu obce (odmeny skladníka CO) a výdavky na protipožiarnu 
ochranu obce. 
 

c.) Verejný poriadok a bezpečnosť 
     Výdavky na činnosť obecnej polície: mzdy a odvody za obecných policajtov, poštovné 
a telekomunikačné výdavky, výdavky na kancelárske potreby, prevádzkové stroje a prístroje, 
výdavky na odbornú tlač, pracovnú obuv a odevy, pohonné hmoty do motorového vozidla 
obecnej polície a opravy a údržba motorového vozidla, výdavky na stravovanie a povinný 
prídel do sociálneho fondu. 
 

d) Ekonomická oblasť 
     Výdavky na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok 
a dopravné značenie.   
 

e) Ochrana životného prostredia 
     Výdavky na zber, prepravu  a  zneškodňovanie  komunálneho  odpadu  a drobného 
stavebného odpadu podľa VZN o odpadoch, prenájom zberných nádob, zber preprava 
zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov a zber a odvoz  bioodpadu na 
spracovanie na kompostovisko a výdavky na protipovodňovú ochranu obce. 
 

f) Bývanie a občianska vybavenosť 
     Výdavky na údržbu a kosenie  verejnej  zelene, ošetrenie a výsadba  zelene,  čistenie  
verejných priestranstiev, postrek stromov, nákup lavičiek, košov a kvetináčov, pohonné 
hmoty – traktor, kosenie  a výdavky na spotrebu elektrickej energie, správu, údržbu  a  opravy  
verejného osvetlenia, vianočná výzdoba obce. 
 

g) Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
     Výdavky na správu, prevádzku a údržbu futbalového ihriska – mzda správcu areálu ihriska 
a prevádzkovej budovy, mzda upratovačky, výdavky na  energie, výdavky na mzdy a odvody 
pracovníkov kultúrneho domu a knižnice, na prevádzku a údržbu  kultúrneho domu, 
kancelárske potreby, nákup kníh a časopisov, výdavky na kultúrne a športové podujatia 
a súťaže organizované v obci, poštovné a telekomunikačné výdavky, revízie zariadení.          
Výdavky na pamiatkovú starostlivosť, na činnosť zboru pre občianske záležitosti, tlač 
časopisu „Bernolák“ a na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, výdavky na mzdy a odvody za 
správcu cintorína a výdavky na prevádzku a údržbu domu smútku a miestneho cintorína, 
členské poplatky a dotácie občianskym združenia, nadáciám a cirkvám.    
 

h) Vzdelávanie  
      Výdavky na údržbu a prevádzku MŠ a ZUŠ, výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, 
kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky, výdavky na odborné časopisy 
a knihy, výdavky na drobné opravy budov ZŠ a opravu kotolne v novej ZŠ a výmenu okna na 
budov ŠJ a výdavky na semináre, školenia a kurzy pre zamestnancov obce. 
 

i) Sociálne zabezpečenie  
    Výdavky na opatrovateľskú službu, príspevok na stravovanie dôchodcov, príspevok pri  
narodení  dieťaťa  pri zápise do pamätnej  knihy  obce vo výške 70 € na dieťa,  príspevok na 
letný tábor detí, výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie. 
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Položka Názov položky Rozpočet 
2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

610 Mzdy a platy, služ.príjmy a ost.vyr. 746 655 661 957 88,7 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 264 621 229 465 86,7 
630 Tovary a služby 717 205 846 972 118,1 
640 Bežné transfery 86 792 54 430 62,7 
 Spolu: 1 815 273 1 792 824 98,8 
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
     Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu vrátane – matriky a 
stavebného úradu, obecnej polície, správcu športového areálu,  pracovníkov kultúrneho domu 
a  knižnice, správcu cintorína,  opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva s výnimkou 
právnych subjektov. 
 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 
     Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
 

c) Tovary a služby 
     Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 
 

d) Bežné transfery 
     Jedná sa o dotácie poskytované v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií, 
návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce, 
členské poplatky za členstvo v združeniach, jednorazové sociálne výpomoci a dávky 
nemocenského zabezpečenie pri PN 10 dní.    
 

e) Poskytnutá pôžička 
    Poskytnutá pôžička na prípravu výstavby penziónu Pohoda.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
  599 055 332 224 55,5 % 

 

v tom :                     
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 15 550 15 549 100,0 
Ekonomická oblasť  113 500 111 281 98,0 
Ochrana životného prostredia 63 650 33 477 52,6 
Bývanie a občianska vybavenosť 344 900 139 117 40,3 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 8 075 8 076 100,0 
Vzdelávanie - predškolská výchova 15 190 15 189 100,0 
Vzdelávanie – základné vzdelávanie 38 190 9 536 25,0 
Spolu   599 055 332 224 55,5 

 
a) Výdavky verejnej správy 
    Ide o nasledovné investičné akcie: 
    - nákup pozemku (pod starou ČOV) vo výške 15 549 €. 
b) Ekonomická oblasť – elektrina: 
     Ide o nasledovné investičné akcie: 
     - prekládka VN vedenia Trnavská – Brusnicová vo výške 34 363 €, z toho: 30 635 €   
       prostriedky z privatizácie energetických zariadení, 3 728 € z prostriedkov obce.     
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c) Ekonomická oblasť - výstavba 
    Ide o nasledovné investičné akcie: 
    - vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu zdravotného strediska na ZUŠ 
    vo výške  5 127 €. 
d) Ekonomická oblasť - cestná doprava 
    Ide o nasledovné investičné akcie: 
    - vybudovanie chodníkov na Lúčnej, Trnavskej a Komenského ul. vo výške 5 439 €, 
    - dokončenie komunikácii v lokalite Pod školou vo výške 428 €, 
    - vybudovanie parkoviska na Dukelskej ulici vo výške 23 445 €, 
    - výstavba cyklochodníka vo výške 42 479 €. 
e) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi 
    Ide o nasledovné investičné akcie: 
    - zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov vo výške 2 147 €. 
f) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 
    Ide o nasledovné investičné akcie: 

          - výdavky na úspešnostný poplatok za získanie euro fondov vo výške 31 330 €. 
g) Bývanie a občianska vybavenosť  
    Ide o nasledovné investičné akcie: 
    - vypracovanie verejného obstarávania na obnovu centra obce vo výške 2 380 €, 
    - vypracovanie PD a inžiniersko geologický prieskum – zariadenie pre seniorov a 2x12  
      b.j. Bernolákovo vo výške 110 251 €, 
    - predĺženie plynovodu na Orechovej ul. vo výške 790 €, 
    - združ. prostriedky na kanal. prípojky na Hlavnej a Trnavskej ul. vo výške 14 154 €. 
h) Bývanie a občianska vybavenosť  - verejné osvetlenie 
    Ide o nasledovné investičné akcie : 
    - rozšírenie verejného osvetlenia – nové lokality vo výške 11 541 €. 
i) Rekreácia, kultúra a náboženstvo – rekreačné a športové služby 
    Ide o nasledovné investičné akcie: 
    - vybudovanie novej tribúny v športovom areáli J.Popluhára vo výške 7 840 €. 
j) Rekreácia, kultúra a náboženstvo – kultúrne služby 
    Ide o nasledovné investičné akcie: 
    - rozšírenie knižničného modulu vo výške 236 €. 
k) Vzdelávanie – predškolská výchova  
    Ide o nasledovné investičné akcie: 
    - dostavba Materskej školy v Bernolákove vo výške 15 189 €. 
l) Vzdelávanie – základné vzdelávanie 
Ide o nasledovné investičné akcie: 
- vybudovanie odsávania v ŠJ ZŠ Bernolákovo vo výške 9 536 €. 

 
3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
640 911 639 290 99,7 % 

 
a) Bežné výdavky 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
611 741 610 120 99,7 % 

 

     V roku 2010 hospodárila Základná škola s finančnými prostriedkami poskytnutými zo 
štátneho rozpočtu v celkovej výške 484 806 €, z toho: normatívne fin.prostriedky - 473 848 €, 
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dotácia na vzdelávacie poukazy -  8 490 €, odchodné – 1 596 €, príspevok na dopravu 560 € 
a kreditový príplatok 312 €, s finančnými prostriedkami poskytnutými z prostriedkov obce na 
originálne kompetencie vo výške 85 000 €, z toho na školský klub detí 35 000 € a na školskú 
jedáleň 50 000 € a vlastnými príjmami za prenájom priestorov vo výške 41 140 € a 
príspevkom od obce na revízie zariadení vo výške 795 €. 
Použitie finančných prostriedkov je nasledovné:  
 

Položka Názov položky Rozpočet 
2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
plnenia 

 Základná škola:    
610 Mzdy a platy, služ.príjmy a ost.vyr. 301 389 301 389  
620 Poistné a príspevok do poisťovní 104 131 104 131  
630 Tovary a služby 80 562 80 425  
640 Bežné transfery 0 929  
 S p o l  u: 486 082 486 874 100,2 

 Školský klub detí:    
610 Mzdy a platy, služ.príjmy a ost.vyr. 32 933 32 933  
620 Poistné a príspevok do poisťovní 11 657 11 656  
630 Tovary a služby 6 634 6 529  
640 Bežné transfery 0 0  
 S p o l u: 51 224 51 118 99,8  

 Školská jedáleň:    
 Mzdy a platy, služ.príjmy a ost.vyr. 40 589 40 589  
 Poistné a príspevok do poisťovní 14 290 14 289  
 Tovary a služby 19 056 17 034  
 Bežné transfery 500 216  
 S p o l u: 74 435 72 128 96,9 

 
     Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, 
platby za energie: plyn, elektrickú energiu, vodu, vývoz odpadu, kancelárske potreby, 
poštovné, telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného 
majetku, školenie, softvér, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, 
cestovné, opravy a údržby.  
 
b) Kapitálové výdavky 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
29 170 29 170 100,0 % 

 

     V roku 2010 obec poskytla základnej škole kapitálové dotácie vo výške 29 170 € na 
oplotenie areálu ZŠ a na zariadenie školskej jedálne ZŠ – umývačku riadu a univerzálny 
robot.  
 
4. Hodnotenie plnenia programov obce 
    Príloha číslo 1 Záverečného účtu 
  
5. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2010 
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     Schodok rozpočtu vo výške 232 929 € 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 z.n.p., znížený o poskytnutú pôžičku pre penzión Pohoda vo výške 
19 000 €, navrhujeme  vysporiadať  nasledovne:   
 

- z  rezervného fondu obce v plnej výške 
 
 
Príjmy spolu 2 550 410 
Výdavky spolu 2 783 339 
Výsledok hospodárenia za rok 2010 - strata 232 929 
 
 

 
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              

Fond rezervný Suma v € 

Stav k 1.1.2010  83 907       

Prírastky - z prebytku hospodárenia                       321 285 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :                              66 341 

Stav k 31.12.2010                       338 851  

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
                       

Sociálny fond Suma v € 

Stav k 1.1.2010 8 872 

Prírastky - povinný prídel – 1,5  %                    8 746 

Úbytky   - stravovanie, regeneráciu                     16 243 

Stav k 31.12.2010 1 375 

 
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a. zriadeným právnickým osobám 
b. štátnemu rozpočtu 
c. štátnym fondom 
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

 
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, 
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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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 
organizáciám: 
 

Základná škola Bernolákovo 
Celkové náklady           639 290 € 
Celkové výnosy           640 911 € 
Hospodársky výsledok - zisk                820 € 

 
 

B.   Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie transferu   
- bežné výdavky 
 
 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  
v roku 2010 

 
- 3 - 

Suma  použitých 
prostriedkov 
v roku 2010 

 
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
MK SR Obnova ruín hradu v Bern. 1 900,00   750,00 1 150,00 

ObÚ Senec Matrika 5 489,65 5 489,65 0 

ObÚ Senec Evidencia obyvateľstva 1 734,81 1 734,81 0 

KSÚ Stavebný úrad 4 731,30 4 731,30 0 

KÚCD Pozemné komunikácie 295,52 295,52 0 

KÚŽP Starostl. o životné prostredie 600,82 600,82 0 

KŠÚ Výchova a vzdelávanie MŠ 9 944,00 9 944,00 0 

ObÚ Senec Stravné pre deti v HN 636,62 636,62 0 

ObÚ Senec Školské potr. pre deti v HN 116,10 116,10 0 

ObÚ Senec Voľby, referendum 6 340,66 6 340,66 0 

ÚPSVaR 
Senec 

Chránená dielňa 2 419,01 2 419,01 0 

ObÚ Senec Civilná ochrana 241,20 241,20 0 

MF SR Bežné výd. – výp.pod.daní 70 565,00 70 565,00 0 
 
 

C.   Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu so štátnym fondom.  
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie transferu   
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 
 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  
v roku 2010 

 
- 3 - 

Suma  použitých 
prostriedkov 
v roku 2010 

 
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 
) 
 

- 5 - 

Environfond 
Protipovodňová ochrana 

obce 

 

60 000        

 

60 000 

 

0 

Recykl.fond Zber separovaného odpadu             3 714   3 714         0 
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D. Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2006 o dotáciách, 
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne 
prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  
v roku 2010 

 
- 2 - 

Suma  použitých 
prostriedkov 
v roku 2010 

 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
 
 

- 4 - 
ŠK Bernolákovo  12 740 12 740 0 

ŠK Vatek 4 000 4 000 0 

OZ Hokejbalový klub 07 Bernolákovo 1 500 1 500 0 

Miestny spolok SČK 181 181 0 

ZO telesne postihnutých 500 500 0 

Jednota dôchodcov 550 550 0 

Zväz záhradkárov 300 300 0 

ZO zväzu protifašistických bojovníkov 100 100 0 

Rímskokatolícky farský úrad 5 000 5 000 0 

 
     K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN číslo                              
1/2006 o dotáciách. 
 
 
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých € - obec 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010 

Majetok spolu 6 104 065 6 255 812 

Neobežný majetok spolu 5 368 542 5 916 836 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 602 1 306 

Dlhodobý hmotný majetok 3 683 573 4 233 163 

Dlhodobý finančný majetok 1 682 367 1 682 367 

Obežný majetok spolu 730 218 335 162 

z toho :   

Zásoby 0  0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 28 646 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  34 008 25 629 



 15

Finančné účty  602 494 206 250 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0  0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 93 716 74 637 

Časové rozlíšenie  5 305 3 814 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6 104 065 6 255 812 

Vlastné imanie  5 881 196 6 047 839 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0  0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  5 881 196 6 047 839 

Záväzky 139 288 182 383 

z toho :   

Rezervy  28 852 35 473 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  0 0 

Dlhodobé záväzky 8 872 11 376 

Krátkodobé záväzky 101 564  135 534 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 83 581 25 590 

 
 
 
 
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010 
 

Obec nemá uzatvorenú úverovú zmluvu s bankami ani inými finančnými inštitúciami. 
 

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky: 
- voči bankám                                                           0 € 
- voči dodávateľom                                                  17 844 € 
- voči štátnemu rozpočtu                                                  1 150 € 
- voči zamestnancom, inštitúciam soc.zabez.               81 344 € 
- ostatné záväzky (rezervy, SF)                                              36 849 € 
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10. Uznesenie číslo 5/4/2011 dňa 19. 4. 2011  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
      
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku hospodárenia vo výške  213 929 €, 
zisteného 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, z rezervného fondu obce v plnej výške. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2010. 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. Ľubomír  P o ó r 
                                                                                                starosta obce 
 


