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1. Základná charakteristika Obce ..............  

      
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 :  
 
Susedné mestá a obce : 
 
Celková rozloha obce : 
 
Nadmorská výška : 
 
 
1.2 Demografické údaje  
 
Hustota  a počet obyvateľov :  
 
Národnostná štruktúra : 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 
 
Vývoj počtu obyvateľov : 
 
 
1.3 Ekonomické údaje  
 
Nezamestnanosť v obci : 
 
Nezamestnanosť v okrese : 
 
Vývoj nezamestnanosti :  
 
 
1.4 Symboly obce 
 
Erb obce : 
 
Vlajka obce : 
 
Pečať obce :  
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1.5 Logo obce 
 
 
1.6 História obce  
 
 
1.7 Pamiatky  
 
 
1.8 Významné osobnosti obce 
 
 
1.9 Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
- Základná škola ........... 
- Materská škola ........... 
Na mimoškolské aktivity je zriadená: 
- Základná umelecká škola  ......... 
- Centrum voľného času .............. 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 
orientovať na : .............. 
  
 
1.10  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 
- Poliklinika n.o. ........... 
- Nemocnica s poliklinikou ....... 
- Lekár .... ( štátny, súkromný ) 

 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 
starostlivosti sa bude orientovať na :  ............... 

   
 

1.11  Sociálne zabezpečenie 
 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 
- Domov dôchodcov  ............. 

 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 
bude orientovať na : ........................ 
 
1.12  Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 
- Kino .......... 
- Galéria ......... 
- Múzeum ............ 

 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 
sa bude orientovať na : ....................... 
 



                                                                       5 

1.13  Hospodárstvo  
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
- ........ 
- ........ 
Najvýznamnejší priemysel v obci : 
- ........ 
- ........ 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
- ........ 
- ........ 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 
bude orientovať na : ............................ 
 
1.14  Organizačná štruktúra obce  
 
Starosta obce: 
 
Zástupca starostu obce : 
 
Hlavný kontrolór obce: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
Komisie: 
 
Obecný úrad: 
 
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/ :  
 
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/:  
 
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do 
základného imania, predmet činnosti /:  
 
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do 
základného imania, podiely, predmet činnosti /:  
 
 
2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2011. 
Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako prebytkový. 
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa .................... uznesením č........ 
Rozpočet bol zmenený päťkrát: 
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- prvá zmena   schválená dňa ......................... uznesením č. .... 
- druhá zmena schválená dňa ......................... uznesením č. .... 
- tretia zmena  schválená dňa ......................... uznesením č. .... 
- štvrtá zmena schválená dňa ......................... uznesením č. .... 
- piata zmena  schválená dňa ......................... uznesením č. .... 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých € 
 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom   
z toho :   
Bežné príjmy   
Kapitálové príjmy   
Finančné príjmy   
Príjmy RO s právnou subjektivit.   
Výdavky celkom   
z toho :   
Bežné výdavky   
Kapitálové výdavky   
Finančné výdavky   
Výdavky RO s právnou subjekt.   
Rozpočet obce     

 
2. Plnenie príjmov za rok 2011 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
   

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
                                    

 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
                                    

 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
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Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. ÚPSVaR   Absolventská prax 
2. XXX a.s.  Kultúra, šport, školstvo, zdravotn. ... 
3. Krajský stavebný úrad  Spoločný stavebný úrad 
4. Krajský školský úrad  Školstvo 
5. Obvodný úrad  XXX  Matrika 
6. ÚPSVaR XXX  Stravné pre deti v HN 
7. Krajský školský úrad  Dopravné 
8. ÚPSVaR XXX  Školské potreby pre deti v HN 
 ......  ..... 

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

 
4) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
   

 
V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 
1. Ministerstvo financií SR  Rekonštrukcia strechy  
2. Úrad vlády SR  Vypracovanie PD 
3. Úrad vlády SR  Rekonštrukcia ihriska  
4. Úrad vlády SR  Rekonštrukcia KD 
 ......   

 
5) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
   

 
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
                                    

 
Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
                                    

 
3. Čerpanie výdavkov za rok 2011 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
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1) Bežné výdavky: 
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
                                    

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy    
Ekonomická oblasť    
Ochrana životného prostredia    
Bývanie a občianska vybavenosť    
Zdravotníctvo    
Rekreácia, kultúra a náboženstvo    
Vzdelávanie - predškolská výchova    
Vzdelávanie - základné vzdelanie    
Vzdelávanie - školské stravovanie     
Sociálne zabezpečenie    
Spolu    

 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
                                    

 
v tom : 

           
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy    
Ekonomická oblasť    
Ochrana životného prostredia    
Bývanie a občianska vybavenosť    
Zdravotníctvo    
Rekreácia, kultúra a náboženstvo    
Vzdelávanie - predškolská výchova    
Vzdelávanie - základné vzdelanie    
Vzdelávanie - školské stravovanie     
Sociálne zabezpečenie    
Spolu    

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
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 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
  
Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
                                    

 
Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
                                    

 
2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2013 
 
      2.3.1 Príjmy celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2011 
Plán na rok 

2012 
Plán na rok 

2013 
Plán na rok 

2013 
Príjmy celkom     
z toho :     
Bežné príjmy     
Kapitálové príjmy     
Finančné príjmy     
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

    

 
      2.3.2 Výdavky celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2011 
Plán na  rok 

2012 
Plán na  rok 

2013 
Plán na  rok 

2013 
Výdavky celkom     
z toho :     
Bežné výdavky     
Kapitálové výdavky     
Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

    

 
 
3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011 
     

 Rozpočet po 
zmenách 2011 

v celých € 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

v celých € 
Príjmy celkom   
z toho :   
Bežné príjmy   
Kapitálové príjmy   
Finančné príjmy   
Príjmy RO s právnou subjektivit.   
Výdavky celkom   
z toho :   
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Bežné výdavky   
Kapitálové výdavky   
Finančné výdavky   
Výdavky RO s právnou subjekt.   
Hospodárenie obce za rok 2011    

 
 
1.varianta : 
Prebytok rozpočtu v sume................... €  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, navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu €  
Zostatok  finančných operácií, navrhujeme použiť na: 

-   €   
 
2.varianta : 
Prebytok rozpočtu v sume................... €  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 prostriedky  zo ŠR v 
sume.................. €  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu €  
Zostatok  finančných operácií, navrhujeme použiť na: 

-   €   
         
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume               €, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume             € 
- ............ 
-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume         €, a to na : 
- rekonštrukciu telocvične v sume      € 
- ............ 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
3.varianta : 
Schodok rozpočtu v sume................... € 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. navrhujeme  vysporiadať :   

- z  rezervného fondu  €  
- z ďalších peňažných fondov  € 
- z  návratných zdrojov financovania  € 
- z finančných operácií  

 
Zostatok  finančných operácií v sume               €, navrhujeme použiť na: 
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4. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok v celých €  

4.1  A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Predpoklad 
rok 2012 

Predpoklad 
rok 2013 

Majetok spolu 4232802 5013618   

Neobežný majetok spolu 3075629 3937412   

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok 2515382 3377165   

Dlhodobý finančný majetok 560247 560247   

Obežný majetok spolu 1156698 1075030   

z toho :     

Zásoby 234 201   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 854184 846022   

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  49122 47682   

Finančné účty  253158 181125   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  475 1176   

 

4.2  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k  31.12.2011 

Predpoklad 
rok 2012 

Predpoklad 
rok 2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4232802 5013618   

Vlastné imanie  2302658 2260090   

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  2260090 2302658   

Záväzky 1190959 927754   

z toho :     

Rezervy  13404 13184   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 837018 848189   

Dlhodobé záväzky 7573 3719   

Krátkodobé záväzky 332964 62662   
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Bankové úvery a výpomoci     

Časové rozlíšenie 1562569 1002390   

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastok v DHM na nedokončených investíciách projektu Regenerácia centrálnej zóny   
      obce vo výške 908902 €, PD kanlizácia 31229 €, PD zberný dvor 11 880 €, kúpa  
      pozemkov  2 915 € 
 
 
 
 
 

 
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v celých € 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12 2010 

Stav 
k 31.12 2011 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti   49122 47682 

 
5.2 Záväzky 
 
Záväzky Stav 

k 31.12 2010 
Stav 

k 31.12 2011 
Záväzky do lehoty splatnosti   37582 22237 

Záväzky po lehote splatnosti    209517 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- nárast  záväzkov – záväzky po lehote splatnosti – v rámci projektu Regenerácia 
      centrálnej zóny  obce Drahovce nevyfinancovaná platba za stavebné práce  
- ... 

 

6. Hospodársky výsledok v celých eurách za konsolidovaný celok  

 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

Predpoklad 
rok 2012 

Predpoklad 
rok 2013 

Náklady     

50 – Spotrebované nákupy 224136 196450   

51 – Služby 204127 226133   

52 – Osobné náklady 534637 549679   

53 – Služby 1363 3450   
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54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

679 9379   

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

92753 97718   

56 – Finančné náklady 7425 5238   

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

217658 230808   

59 – Dane z príjmov 125 43   

Výnosy     

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

442259 33711   

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

549898 696261   

64 – Ostatné výnosy 17510 16814   

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

20736 13184   

66 – Finančné výnosy 168 234   

67 – Mimoriadne výnosy     

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

730651 519694   

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

80444 -38957   

 

 

 

7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2011 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
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prostriedkov v €  
ObÚ Piešťany  Sčítanie obyvateľov,domov,bytov 2537 

ObÚ Piešťany Matričná činnosť 2784 

ObÚ Piešťany Záškoláctvo 44 

ObÚ Piešťany Register obyvateľov 862 

ObÚ Piešťany Aktivačné práce 302 

KÚŽP Trnava Životné prostredie 298 

MF Samosprávne funkcie 210 

KŚÚ Trnava Školstvo 273282 

MPaRV Regenerácia centrálnej zóny obce 584772 

 

 
 

7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2010 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v € 

SRZ Materiálové vybavenie 200 

SČK Stretnutie darcov krvi 200 

DH Obnovenie aparatúry 200 

Jednota 

dôchodcov 

Lístky na divadlo a výstavy,mater.vybavenie 200 

Superuvoľnení Letný tábor,maškarný ples, MDD 200 

SZZ Materiál.vybavenie,vydanie buletínu 200 

Lienkovo Zorganizovanie spoloč.kultúr.podujatí 200 

DHZ Materiálové vybavenie 200 

OFK Energie,poist.autobusu,,mzda správcu,trénerov 14500 

Drah.desiatka Vecné dary pre účastníkov behu 200 

 
 
7.3 Významné investičné akcie v roku 2011 
 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011: 
a) obec 

- Regenerácia centrálnej zóny obce Drahovce 
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7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 
-  Zberný dvor 
- Kanalizácia 
- Nájomné byty 
-  
 
 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

Vypracoval: Imrišíková                                                         Predkladá: Ing. Juraj Klein 

                                                                                                                 starosta 

 

V Drahovciach.19.6.2012 
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Prílohy: 
 

• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


