
Obec Smižany, nám. M. Pajdušáka 50, 053 11  Smižany

Záverečný účet obce za rok 2009

I.

     V súlade s § 11 ods.4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č.  583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  predkladám  obecnému  zastupiteľstvu 
v Smižanoch  záverečný účet obce Smižany  za r. 2009 na prerokovanie a schválenie.
V zmysle  § 16 ods. 5  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záverečný účet 
obce musí obsahovať údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej 
klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu 
je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách  
a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Súčasťou  plnenia rozpočtu obce je aj 
plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – Základnej školy 
na  Komenského  ulici   a  Základnej  umeleckej  školy v Smižanoch  a príspevkových  organizácií 
zriadených Obcou Smižany.

     Rozpočet obce na rok 2009 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2008 
uznesením č. 221/14/2008 ako vyrovnaný. Rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti bol schválený 
vo výške 6 039 700,00  EUR, z čoho bol rozpočet výdavkov Základnej školy, školského klubu detí 
a školského stravovacieho zariadenia na Komenského ulici vo výške 1 098 710,00 EUR a rozpočet 
na neštátne školské zariadenia v sume 78 920,00 EUR.  Zriadením novej rozpočtovej organizácie - 
ZUŠ k 1.1.2009  bolo nutné rozpočtovým opatrením upraviť transfer na jej výdavky. Podstatný 
vplyv na zmenu rozpočtu mal výpadok podielových daní v príjmovej časti rozpočtu a z uvedeného 
dôvodu bolo potrebné prijať úsporné opatrenia zamerané na zníženie výdavkovej časti rozpočtu. 
Zmeny rozpočtu boli schválené  rozpočtovými opatreniami č. 1 – 14, z ktorých opatrenia č. 1, 3, 5, 
8, 11 a 12 boli prijaté v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy t.j. zvýšenie príjmov a zvýšenie výdavkov na celkovú sumu rozpočtu 
8 259 875,07  EUR v  príjmovej  a  výdajovej  časti.  Zvýšenie  príjmov  predstavovali:   úprava 
rozpočtu  Základnej  školy  na  základe  transferov  z  KŠU,  zvýšenie  výdavkov  na  dokončenie 
rekonštrukcie kultúrneho domu z úveru, dotácie na prenesený výkon štátnej správy, ale hlavne 
pridelená dotácia z EFRR na rekonštrukciu Základnej školy. Plnenie rozpočtu obce bolo sledované 
pravidelne a podľa potrieb a voľných zdrojov bol tento upravovaný rozpočtovými opatreniami č. 
2, 4, 6, 9, 10 a 14 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) citovaného zákona presunom medzi rozpočtovými 
položkami.  Z dôvodu zníženia príjmov boli v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) prijaté rozpočtové 
opatrenia č. 3,  7 a 13 na viazanie príjmov a výdavkov rozpočtu.  Ku každému rozpočtovému 
opatreniu bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva.
 
     Na základe spracovaných výsledkov rozpočtového hospodárenia a vyhotovenej ročnej účtovnej 
uzávierky  za rok  2009 bolo plnenie rozpočtu nasledovne:  
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PRÍJMOVÁ  ČASŤ 

 - rozpočet    8 259 875,07 EUR         skutočnosť 7 245 587,36 EUR

Bežné príjmy                                                             3     746     403,36 EUR  

Daňové príjmy                                                                       

•111 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve        2 069 620,56EUR
Výnos dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je príjmom 
rozpočtu obce - zníženie príjmov  oproti r. 2008 o 88 801,56 EUR

•121 - Dane z majetku – daň z nehnuteľnosti                                       78 865,63 EUR 
Predpis  dane  z nehnuteľnosti  predstavoval  88 354,28  EUR, pričom  celkový  nedoplatok  u 
právnických osôb je vo výške 8 832,49 EUR  a u fyzických osôb je vo výške  11 791,65 EUR. 
Celkové nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vrátane úroku z omeškania predstavujú  20 624,14. 
EUR. Je tu  nárast  na nedoplatkoch o 9 485,99 EUR. Daňovníci  sú na povinnosti  ,  ktoré im 
vyplývajú zo zákona č. 582/2004 Z.z. o dani z nehnuteľnosti, okrem doručenia platobného výmeru 
na  predpis  dane,  pravidelne  upozornení  zasielaním  výziev  na  úhradu  nedoplatkov  a v zmysle 
zákona  č. 511/1992 Zb. boli uplatnené sankčné úroky. Vymáhanie nedoplatkov u fyzických osôb 
je sťažené nezamestnanosťou.  Oproti rozpočtu bol príjem v roku 2009  nižší o 2 116,94 EUR a 
skutočnosti  roku  2008  tiež  nižší  o 7 353,73  EUR.  U právnických  osôb,  kde  bol  tento 
nedoplatok najvyšší došlo v jednom prípade k riadnej platbe dane a v jednom prípade na 
základe vykonanej exekúcie.

•133 - Dane  za špecifické služby                                                           95 583,13 EUR
V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné  odpady  v znení  neskorších  predpisov  vo  VZN  obce  Smižany  zaviedla  6  druhov 
miestnych daní.
 
Podrobné plnenie príjmov z daní :

                                                                                                                                           v EUR

Dane za špecifické služby Skutočnosť 
2008 Rozpočet 2009 Plnenie rozpočtu 2009

Za psa 4 069 3 650,00 4 188,69
Za  nevýherné hracie prístroje      0 0      0
Za predajné automaty 0 0 0
Za ubytovanie 10 576 9 290,00 12 690,44
Za užívanie verejného priestranstva 3 458 3 320 3 881,01
Za komunálne odpady 78 815 66 390 74 822,99

Najrozsiahlejšou oblasťou podľa zákona a VZN č. 83/2009 o miestnych daniach a poplatku je 
poplatok za komunálny odpad. 

Predpis poplatku úhrady v roku stav pohľadávok celkom
Fyzické osoby 68 595,22 EUR 50 829,14 EUR 109 202,58 EUR 
Právnické osoby 21 754,11 EUR 22 129,80 EUR 2 246,56 EUR
Chaty 1 799,33 EUR 1 907,11 EUR 246,60 EUR
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Nedaňové príjmy     
                                                             

•211 - Príjmy z podnikania –dividendy                                                     0,00 EUR
Obec Smižany je akcionárom v obchodných spoločnostiach. Pokles akcií v období krízy spôsobil, 
že tieto spoločnosti za predchádzajúci rok nevyplácali dividendy.

•212 - Príjmy z vlastníctva – prenájom                                                 70 590,18 EUR
Príjem  z prenajatých  pozemkov  vychádza  z uzatvorených  nájomných  zmlúv  na  prenájom 
pozemkov  obce.  Príjem  z prenajatých  budov  a objektov  vychádza  z uzatvorených  nájomných 
zmlúv  s nájomcami,  ktorí  v nebytových  priestoroch  vo  vlastníctve  obce   majú  umiestnené 
kancelárie alebo poskytujú služby obyvateľstvu. Podstatný príjem tvorí  príjem z nájomného za 
byty – 56 381,87 EUR. 

•221 - Administratívne poplatky                                                             144 864,73 EUR
Príjmy  zo  správnych  poplatkov  napr.  za  osvedčovanie  listín,   vystavenie  rybárskych  lístkov, 
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, kolaudačné rozhodnutia a iné. Zahrňujú tiež poplatky  z 
knižnice.  Poplatok   za  udelenie  individuálnej  licencie  na  prevádzkovanie    hazardných  hier 
prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá  uvedené  prístroje  umiestnila 
a prevádzkuje  v   zmysle  zákona   č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba  poplatku  za 
prevádzkovanie   výherného   hracieho   prístroja v zmysle  zákona  č.145/1995 Zb. o  správnych 
poplatkoch   v znení neskorších  prepisov  je  vo výške  1493,50 EUR za každý výherný hrací 
prístroj  za  obdobie  jedného roku.  Poplatok za  licencie  vydané  v roku 2009 predstavuje  sumu 
32956,00  EUR. 

•222 - Pokuty, penále a iné sankcie                                                            63 979,41 EUR       
 Ide o príjmy obce z pokút uložených za porušenie stavebného zákona, záškoláctvo ako i obecnou 
políciou za rok 2009.                              

•223 - Platby z náhodného predaja a služieb                                       48 763,21 EUR    
Príjmy sú za odpadové nádoby, relácie v miestom rozhlase, vstupné z cestovného ruchu, 
opatrovateľskú služby, služby za vodné, stočné, inzerciu, príspevky od rodičov na čiastočnú 
úhradu prevádzkových nákladov. 

•229 - Iné poplatky a platby                                                                         196,97 EUR 
Zahrňuje príjmy za poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

•240 - Úroky                                                                                                 989,25 EUR

Príjem predstavujú úroky z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu a kreditných úrokov 
z účtov obce . Oproti roku 2009 je výrazný pokles z dôvodu podstatne nižších úrokových sadzieb 
v roku 2009.

•290 - Iné nedaňové príjmy                                                                           19 573,44 EUR
Jedná sa o príjmy z dobropisov, vrátky, trov konania , refundácie  a z výťažkov stávkových 
spoločnosti a voľné zdroje z podnikateľskej činnosti na úhradu kapitálových výdavkov.
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310 - Tuzemské bežné granty a transfery                                    1 266 414,85 EUR 

•dotácie na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík, stavebného úradu, ochrany  
      životného prostredia a pozemných komunikácii vo výške 12 198,63 EUR,
•dotácia pre MŠ na predškolákov   v sume 15 154,00EUR
•dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre ZŠ Komenského vo výške  969 690,40 EUR

• dotácia  na zabezpečenie činnosti Spoločného školského úrad 24 241,00 EUR
• okrem toho bola prijatá  účelová  dotácia na voľby 14 471,83
• prostriedky poskytnuté na aktivačné práce vo výške 3 513,07 EUR v závislosti od počtu 

osôb a tiež k tomu príspevok na koordinátorov 2 219,45 EUR
• transfery poskytnuté obci od iných obcí na úhradu výdavkov spojených  financovaním   
      spoločného školského úradu 3 547,96 EUR
• príspevky od štátu na sociálnu oblasť v sume 46 664,86 EUR
• rozpočtové organizácie obce ZŠ a ZUŠ boli priamymi príjemcami darov

Bežné príjmy rozpočtových organizácií:
- Základná škola                                                                                                   25 891,08 EUR
- Základná umelecká škola                                                                                   25 531,07 EUR

Kapitálové príjmy                                                         1     095     183,55 EUR  

•233 - Príjmy z predaja pozemkov                                       167 234,48  EUR
          Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení obecného zastupiteľstva 
a následných kúpnopredajných zmlúv na predaj pozemkov.

•320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery            926 410,47 EUR 
            Dotácia  zo štátneho rozpočtu na výstavbu bytov, rekonštrukciu ZŠ so spolufinancovaním 
ŠR, EFRR a obce ako aj zo ŠR na rekonštrukciu autobusových zastávok.

Príjmové finančné operácie                                  2     403     902,03 EUR  

•453 – Zostatok prostriedkov predchádzajúceho roka  - 13 152,82 EUR
-nevyčerpané  prostriedky Základnej  školy na  bežné  výdavky  a vrátky  príjmov pre 
KŠU

•454 – Prevod prostriedkov RF                                     - 239 798,00 EUR

•513 - Tuzemské úvery                                                 2 134 354,25 EUR
z toho v roku 2009 bol prijatý dlhodobý úver v celkovej výške 670 600,00 EUR v súlade so 
schváleným rozpočtom na úhradu:

•rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
•rekonštrukcia a modernizácia kaštieľa

a krátkodobý úver na preklenutie časového nesúladu s poskytnutím prostriedkov eurofondov
•rekonštrukcia ZŠ

•514 – Ostatné úvery - návratné výpomoci                              16 596,96 EUR
•splátky poskytnutých návratných výpomoci podnikateľskej činnosti
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VÝDAVKOVÁ  ČASŤ     

- rozpočet 8 259 875,07 EUR             skutočnosť  7 155 716,77 EUR

Čerpanie výdavkov v priebehu celého roka 2009 bolo usmerňované tvorbou zdrojov. Oproti roku 
2008 sú celkové  výdavky vyššie o sumu  2 573 037,- EUR. Výška výdavkov bola ovplyvnená 
prijatím úveru na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu a rekonštrukcie Základnej školy, 
ktoré v čerpaní rozpočtu predstavujú významnú položku a to 2 134 354,25 EUR.   Plnenie úloh 
v nadväznosti na rozpočet podľa jednotlivých činností  je nasledovné :

Bežné výdavky                                                    3     267      615,61 EUR  

01116 - Výdavky verejnej správy                                       415 824,56 EUR
Výdavky  na  správu  obecného  úradu  predstavujú  predovšetkým  výdavky  na  technicko-
administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho  prevádzky  a to mzdové náklady 
a s tým  súvisiace  odvody,  energie  spotrebované  v budove  obecného  úradu,  telekomunikačné 
a poštové služby,  cestovné výdavky  na tuzemské pracovné cesty,  materiál,  odborná literatúra, 
údržba  motorových  vozidiel,  spotreba  PHM,  údržba   výpočtovej  techniky,  telekomunikačnej 
techniky  a iných  prevádzkových  strojov  a zariadení  ,  ostatné  služby  –napr.  viazanie  zbierok 
zákonov, právne služby, znalecké posudky, kolkové známky, súdne poplatky, poistné za majetok 
obce,  odmeny  poslancom,  prídel  do  sociálneho  fondu,  náklady  na  stravovanie  zamestnancov 
a príspevky  –  dotácie  organizáciám  podľa  VZN  a pod.   Vo   výdavkoch  verejnej  správy  sú 
zaúčtované aj  výdavky v súvislosti   s nákladmi na prenesené kompetencie na úseku životného 
prostredia,  evidencie  obyvateľstva,  pozemných komunikácii  a stavebného úradu financovaných 
z dotácií na prenesený výkon štátnej správy. Rozpočet verejnej správy bol čerpaný na 93,1 %.
 
0160 – Voľby                                                                         14 471,83 EUR

0170 - Transakcie verejného dlhu                                         56 147,38 EUR
-splátky úrokov z dlhodobého úveru pre DEXIA banku  33 551,89 EUR
-splátky úrokov z krátkodobého úveru pre DEXIA banku  7 443,35 EUR
-splátky úrokov z úveru pre Štátny fond rozvoja bývania  14 192,63 EUR
-manipulačné poplatky banke v súvislosti s úverom 959,51 EUR

0310 - Verejný poriadok a bezpečnosť                                       104 898,09 EUR
-V roku  2009  bola  sprevádzkovaná  budova  obecnej  polície,  ktorej  časť  bola  zariadená 
nábytkom.  Okrem  toho  vo  výdavkoch  je  zahrnuté  -  mzdy,  odvody,  energie,   prevádzka 
motorového vozidla, odchyt psov a ich asanácia, ktoré výdavky majú narastajúci trend.

0320 - Ochrana pred požiarmi                                                         3 173,42 EUR
-výdavky bežnej prevádzky hasičskej zbrojnice (nákup uniforiem, náklady na pohonné látky, 
poistné, príspevky na  súťažné podujatia a pod.)

04512 - Správa a údržba ciest                                                       30 999,78 EUR
-v rámci bežnej údržby  boli realizované služby predovšetkým v opravách porúch a výtlkov 
vozoviek , dopravného značenia a  zimná údržba komunikácií.  Najvyššie výdavky na opravy 
predstavuje oprava prašnej cesty na Košiarnom briežku
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0473 - Cestovný ruch                                                                        16 571,84 EUR
       -    rozpočtované výdavky boli  v súvislosti s podporou rozvoja cestovného ruchu v obci na  
            prevádzku informačnej kancelárie, návšteva hostí z družobných miest Poľska, poistenie 
            návštevníkov Slovenský raj kryté z príjmov zo vstupného a výdavky na propagačné 
            materiály

0510 - Nakladanie s odpadmi                                                         170 060,34 EUR
- v oblasti  nakladania  s komunálnymi  a drobnými  stavebnými  odpadmi  boli  zabezpečené 
zvozy komunálneho odpadu podľa plánu, s dôrazom na separáciu odpadov, prevenciu proti 
vzniku nelegálnych  skládok odpadov a zabezpečovanie  odvozu nebezpečných komunálnych 
odpadov (elektrické odpady,  akumulátory).  Dôraz  bol kladený na plnenie povinnosti  obce 
vyplývajúce  zo  zákona  o odpadoch.  Sezónne  –  jarné  a jesenné  akcie  –  boli  pristavené 
veľkokapacitné  kontajnery na vopred  určených priestranstvách.  Výdavky oproti  roku 2008 
stúpli  o 18 315,0  EUR  nielen  z dôvodu  vývozu  odpadových  nádob,  ale  i odstraňovania 
nelegálnych  skládok  a čistenia  verejného  priestranstva.  Pritom  príjem  obce  z poplatku  za 
komunálny odpad predstavuje sumu 74 822,99 EUR t.j. menej ako 45 % výdavkov.

0520 - Nakladanie s odpadovými vodami                                          2 245,42 EUR
      -     práce sa týkali bežnej údržby a čistenia kanalizácie

-opakovane boli vymieňané resp. doplňované poklopy na kanalizačné šachty 

0610 - Rozvoj bývania                                                                        16 668,25 EUR
-výdavky  predstavovali  údržbu  v bytoch,  ktorej  povinnosť  vyplýva  z nariadenia  vlády  č. 
87/1995 Zb. ako aj výdavky  správnej réžie so spravovaním bytov.  Vo vlastníctve obce je 
celkom  44 bytov.

0620 - Rozvoj obce                                                                        149 714,56 EUR
-výdavky  sú  za bežnú údržbu v obci  vrátane miezd,  odvodov do poisťovni,  výdavkov na 
aktivačnú  činnosť  ako  údržba  zelene,  orezávanie  stromov,   údržba  pracovných  strojov 
a vozidiel,  výdavky na aktivačnú činnosť – nákup náradia,  pracovných odevov. K zvýšeniu 
výdavkov  v tejto  položke  rozpočtu  je  hlavne  z dôvodu  zvýšenia  príspevku  na  verejnú 
hromadnú  dopravu  zo  sumy  výdavkov  70 955,32 EUR  v  rozpočte  roku 2008 na sumu 
výdavkov 75 956,73 EUR v roku 2009

0630 - Zásobovanie vodou                                                                39,27 EUR 
-sú to výdavky na výmenu skruží na vodovod v obci

0640 - Elektrická energia v obci                                                   34 482,86 EUR
-výdavky na verejné osvetlenie v obci, údržba verejného osvetlenia klesli v roku 2009 o sumu 
cca 10 946  EUR znížením výdavkov na spotrebu el. energie ako i údržbu.
-leasing k modernizácii verejného osvetlenia  bol ukončený v roku 2009
 

0810 - Rekreačné a športové služby                                              39 264,83 EUR
- najvýznamnejšia položka je príspevok TJ Slovan v sume 31 629,99 EUR na podporu športu 
ako aj výdavky na organizovanie športových podujatí ako beh ulicami obce, lyžiarske preteky , 
detskú športovú olympiádu  v Poľsku.

0820 - Kultúrne služby                                                                       93 877,60 EUR
-výdavky oddelenia kultúry na organizovanie kultúrnych akcií 
-výdavky  na  kultúrnu činnosť organizovanú obcou  –    účinkovanie folklórneho súboru 
Smižančanka, pravidelné stretnutia s jubilantmi obci,

6



-plán kultúrnych podujatí je každoročne spracovaný v kalendári podujatí a medzi tieto  akcie 
patria:

-18.01. – Karneval na ľade
-27.01. – Oslavy oslobodenia obce
-27.03. - Deň učiteľov
-07.05. – Deň víťazstva nad fašizmom
-            - Stavanie obecného mája
-15., 16., 17. 5. – Otvorenie kultúrneho domu
-23. 05. – Deň matiek
-30. 05. – Deň detí
-14. 06. – Smižianske folklórne slávnosti
-20. 06. – Honza Nedvěd – koncert
-28. 06. - Koncert ZUŠ
-03. 07. – Prijatie jubilantky – sté výročie narodenia p. Stančákovej
-24. 07. – Repete – koncert pre verejnosť na ihrisku
-21. 08. – Oslavy SNP
-30. 08. – Ukončenie turistickej sezóny
-18. 09. – Beh vďaky
-28. 09. – Musica nobilis
-09. 10. – Repete – pre dôchodcov
-30. 10. – Jánošík – obnovenie premietania filmov v KD
-06. 11. – Verejná nahrávka relácie SRo Vlak
-20. 11. – Katarínska zábava
-22. 11. - Krajská súťaž folklóru
-04. 12. – Uvítanie Mikuláša
-1 x mesačne – Stretnutie jubilantov

Akcie  mohli  byť  už  organizované v  zrekonštruovanom kultúrnom dome.  Výpomoc pri  týchto 
akciách poskytla i Základná umelecká škola a folklórne súbory.

08203 - Klubové zariadenia                                                                 1 899,40 EUR 
- Zahrňuje výdavky na činnosť klubu dôchodcov.

08205 - Knižnica                                                                               22 199,65 EUR 
-Výdavky  sú  na  prevádzku  knižnice.  Na  obnovu  knižničného  fondu  vrátane  predplatného 
časopisov za rok  2009 bolo čerpané z rozpočtu obce vo výške 61,3 tis. EUR.

08209 - Ostatné kultúrne služby                                                         987,18 EUR 
- sú to výdavky na údržbu a prevádzku obecného rozhlasu a poistenia výpočtovej techniky 
v internetovej čitárni, kde od roku 2008 v rámci úspešnému projektu je umožnený bezplatný 
prístup občanov na internet.

0840 - Náboženské a iné spoločenské služby                                   8 988,38 EUR 
- zahrňuje výdavky na prevádzku cintorína a príspevok cirkvám v sume 4 000,00 EUR
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09 - Vzdelávanie                                                                       
 
0911 - Predškolská výchova – materské školy                              335 816,40 EUR

-obec má vo svojom majetku 3 zariadenia materských škôl
-v čerpaní sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou týchto zariadení a to predovšetkým 
mzdové  výdavky,  výdavky  na  energie,  na  nákup  materiálu  a  služieb  (nové  interiérové 
vybavenie, detské postieľky, posteľné prádlo), 
-na údržbu budov a vnútorných zariadení  boli výdavky v celkovej sumu 4 753,46 EUR. 
-časť  výdavkov  v sume 15 154,00  EUR bola  financovaná  z dotácie  poskytnutej  na  úhradu 
výdavkov na 5-ročné deti.

09122 - Základná umelecká škola                                                  16 554,38 EUR
-od 1.1.2009 má právnu subjektivitu ako samostatná rozpočtová organizácia. Z uvedeného 
dôvodu bol preto rozpočet rozdelený na výdavky na úhradu faktúr a miezd z decembra 2008 
a transfer na výdavky vzniknuté v roku 2009. Táto kapitola zahrňuje len výdavky z decembra 
2008.

09601 - Školské jedálne                                                               73 272,12 EUR
-jedálne sú pri 2 MŠ – ul. Zelená a ul. Ružová
-v čerpaní sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou týchto zariadení a to predovšetkým 
mzdové  výdavky,  na  nákup  materiálu  a  údržbu vnútorných  zariadení  s každoročným 
doplnením interiérového vybavenia a zariadenia.

09802 - Spoločný školský úrad                                                      30 323,41 EUR
-prevádzka spoločného školského úradu je financovaná z prostriedkov štátu a príspevkov obcí, 
ktoré podpísali zmluvu o zriadení tohto úradu. Úspora prostriedkov bude presunutá do roku 
rozpočtu roku 2010. 

10202 - Opatrovateľské služby                                                     52 475,46 EUR
-na  území  obce  je  zabezpečená  opatrovateľská  starostlivosť  10  opatrovateľkami  pre  10 
občanov v starostlivosti pri lôžku a  dennou donáškou obedov pre 54 občanov. Rozhodujúcimi 
výdavkovými  položkami sú  mzdy opatrovateliek a z nich  vyplývajúce výdavky na odvody, 
ďalej výdavky na tovary a služby. Výdavky oproti roku 2008 stúpli o sumu 5860,00 EUR.

10405 - Rodina a deti                                                                       17 189,82 EUR
      -   zahrňuje rodinné prídavky 

1070 - Dávky sociálnej pomoci – hmotná núdza                             30 089,75 EUR
-príspevok  poskytnutý  2  jednotlivcom  na  základe  individuálneho  posúdenia  a schválenia 
v rade obce v sume 233,00 EUR a tiež príspevok na stravovanie pre 100-ročnú občianku.
- zahrňuje tiež výdavky na štipendiá, príspevky na školské stravovanie, školské pomôcky pre 
rodiny s deťmi v hmotnej núdzi. Celkom výdavky  zo ŠR  v sume 29 475,00 EUR.

Transfery:
- Školský klub detí  pri  ZŠ Komenského                                                      53 430,00EUR
- Školská jedáleň pri  ZŠ Komenského                                                          82 660,00 EUR
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- ZŠ Povýšenia sv. kríža                            
   - Školské stredisko záujmovej činnosti                                                       36 040,00 EUR
   - Školský klub detí                                                                                      20 040,00 EUR
   - Školská jedáleň                                                                                          22 840,00EUR
Neštátne školské zariadenia sú od roku  2008 financované prostredníctvom rozpočtu obce.

Základná škola ul. Komenského                                           938 192,63 EUR
- výdavky zahrňujú bežnú prevádzku školy vrátane miezd a odvodov financované z transferov zo 
štátneho rozpočtu
-  Nevyčerpané prostriedky  na bežnú prevádzku k 31.12.2009 sú 45 557,42 EUR, ale tieto je 
možné  súlade so zákonom čerpať do 31.3.2010. Takto boli v roku 2009 čerpané prostriedky 
z roku 2008 v sume 12 817,27 EUR.

Základná umelecká škola                                                  244 998,06 EUR
-žiaci tejto školy pravidelne sa zúčastňujú kultúrnych akcií v obci. Výdavky   sú realizované 
prostredníctvom transferu a  zahrňujú okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody do poisťovni aj 
výdavky na  materiálne zabezpečenie vzdelávania. Príspevky rodičov za rok 2009 činili 24 131,07 
EUR, čo je o 6 372,00 EUR viac ako v roku 2008. Súčasne výdavky na bežnú činnosť vzrástli 
oproti  roku 2008  o 38 488,00 EUR. Výška rozpočtu bola ovplyvnená prijatím žiakov do školy.
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Kapitálové výdavky                                                   3     132     660,58 EUR   

 Kód 
zdroja Kapitálové výdavky Upravený 

rozpočet v EUR
Skutočnosť 
k 31.12.2009 % 

711001 43 Nákup pozemkov 317 000,00 165 695,84 52,27
      

713001  Interiérové vybavenie 2 112,00 2 111,77 99,99
   - KD 2 112,00 2 111,77 99,99
      

713002  Výpočtová technika 6 722,09 6 722,19 100,00
0912 11G5  - základná škola z dotácie - obec 5 085,26 5 085,36  
0912 1152  - základná škola z dotácie - ŠR 172,30 172,30  
0912 1151  - základná škola z dotácie - EÚ 1 464,53 1 464,53  

      
713003  Nákup telekom. techniky 5 340,62 5 386,55 100,86
0820 41  - KD 0,00 45,84  
0912 11G5  - základná škola z dotácie - obec 4 305,28 4 305,37  
0912 1152  - základná škola z dotácie - ŠR 108,98 108,98 100,00
0912 1151  - základná škola z dotácie - EÚ 926,36 926,36  
      
713004  Prevádzkové stroje, prístr.zar. 21 619,00 21 618,70 100,00
09122   - hudobné nástroje 14 205,00 14 205,00 100,00
0912   - zariadenie ŠJ 7 414,00 7 413,70 100,00

      
713005  Nákup zariad.–zastrešenie pódia 20 048,00 20 044,20 99,98
0820   - zastrešenie pódia 19 920,00 19 915,99 99,98
01116   - zabezpečovací systém 128,00 128,21 100,16

      
714001  Nákup osobných automobilov 11 414,00 11 413,87 100,00
      
716  Prípr. a projekt. dokumentácia    
04512   - projekt autobus. zastávok 317,00 317,00 100,00
0620   - štúdia Falgevend 9 950,00 0,00 0,00
0620   - územný plán zóny Panský kruh 2 300,00 13 685,00 595,00
0620   - TV Jamy Rómska osada 21 254,00 21 253,26 100,00
0620   - TV k RD v rómskej osade 3 320,00 3 319,39 99,98
0620   - úprava Vereš. priestor. 5 100,00 14 500,00 284,31
0620   - úprava Smižian. kanála 128,00 127,78  
0820   - KD  266,00  
0620   - rekonštrukcia mosta Maša 2 269,00 327,25 14,42
0911   - projekt rekonštrukcie MŠ Komensk. 1 660,00 860,00 51,81
0912 11G5  - projekt ZŠ - obec 912,65 896,86  
0912 1151  - projekt ZŠ - EÚ 17 344,00 14 190,39 81,82
09122   - dostavba ZUŠ 31 470,00 31 470,00 100,00
  Spolu 96 024,65 101 212,93 105,40
      
717001  Realizácia nových stavieb    
04512  cesty :     
   - techn.vybav. 42 081,00 42 081,01 100,00
      
0610 111  - stavby na bývanie 0,00 185 011,98 0,00
0610 41  - stavby na bývanie 112 797,00 112 797,13 100,00
1070   - unimobunka - pomoc v hmot. núdzi 1 854,00 1 853,57 99,98
  Spolu 156 732,00 341 743,69 218,04
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717002  Rekonštrukcia a modernizácia    
04512 41  - cesty - KD, Iliašovská ul. 3 347,00 3 347,63 100,02
04512 46  - cesty - KD, Iliašovská ul. 42 980,00 42 980,00 100,00
04512 52  - cesty - KD, Iliašovská ul. 42 480,00 42 479,84 100,00
04512 41  - chodník - ul. Tatranská od Smrekovej 11 900,00 11 896,13 99,97
620 41  - modernizácia kotolne 15 183,47 15 183,47 100,00
0912 46  - rekonštrukcia vodovodu ZŠ 27 560,00 36 966,74 134,13
0912 41  - ZŠ Komenského - rekonštr. 177 127,79 107 091,31 60,46
0912 11G5  - ZŠ Komenského - rekonštr. obec 70 358,86 67 539,94 95,99
0912 1152  - ZŠ Komenského - rekonštr. ŠR 134 943,98 60 108,61 44,54
0912 1151  - ZŠ Komenského - rekonštr. EÚ 1 147 023,80 1 224 176,24 106,73
  Spolu 1 672 904,90 1 611 769,91 96,35
      
717003  Prístavby, nadstavby, stav. úpravy    
0620 52  - Kaštieľ 50 627,00 50 626,59 100,00
0620 41  - Kaštieľ 45 800,76 2 213,90 4,83
0820 41  - KD 48 779,00 48 778,16 100,00
0820 46  - KD 137 788,00 139 887,50 101,52
0820 52  - KD 537 800,00 537 800,00 100,00
0310 41  - obecná polícia 11 399,43 11 395,60 99,97
0310 52  - obecná polícia 39 693,57 39 693,57 100,00
0911 41  - MŠ Komenského - soc.zariadenie 14 546,00 14 545,61 100,00

  Spolu 886 433,76 844 940,93 95,32
      

  CELKOM 3 196 351,02 3 132 660,58 98,01

Najrozsiahlejšou  a finančne  náročnou  bola  v roku  2009  rekonštrukcia  Základnej  školy  na 
Komenského ul. financovaná z prostriedkov EFRR, ŠR a obce.

Výdavkové finančné operácie                                   755     440,58 EUR   

- splátky leasingu osobných áut                                                             1 595,17 EUR
- splátky leasingu verejného osvetlenia                                                 3 812,59 EUR
- splátky úveru  eurofondy                                                                 741 280,25 EUR
- splátky ŠFRB                                                                                       8 752,57 EUR
 
Splátky boli zabezpečované v súlade s uzatvorenými úverovými a leasingovými zmluvami.
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II. Bilancia aktív a pasív (v EUR)

A.  Neobežný majetok 
1.Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v  EUR/

1. OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet OC 
 k 31.12.200

8

Prírastky
+

Úbytky
-

OC 
k 31.12.2009

Softvér 013 10 581 0 0 10 581
Drobný DNHM 018 13 354 0 1 325 12 029
Ostatný DNHM 019 14 449 0 0 14 449
Obstaranie DNHM 041 0 0 0 0
Spolu 38 384 0 0 37 059

2. OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov Účty Oprávky, 
OP 

k 31.12.2008

Prírastky
+

Úbytky
-

Oprávky, 
OP

 k 31.12.200
9

Oprávky a OP 
k softvéru

073
091

9 246 971 0 10 217

Oprávky a OP k 
drobnému DNM 

078
091

13 354 0 1 325 12 029

Oprávky a OP k 
ostatnému DNM

079
091

3 090 2 891 0 5 981

Spolu 25 690 3 862 1 325 28 227

3. ZOSTATKOVÁ HODNTA

Názov Účty Zostatková 
hodnota

 k 31.12.2008

Zostatková hodnota
 k 31.12.2009

ZH softvéru /013/ -/073+091/ 1 335 364
ZH drobného DNM /018/ -/078+091/ 0 0
ZH ostatného DNM /019/ - /079+091/ 11 359 8 468
Spolu 12 694 8 832

        

 Žiaden majetok nebol vyradený, resp. predaný. Úbytky sú z dôvodu prevodu správy na ZUŠ.
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2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v EUR/
                 d) OBSTARÁVACIA CENA

Názov Účet OC 
 k 31.12.2008

Prírastky
+

Úbytky
-

Presuny
+ / -

OC 
k 31.12.2009

Pozemky 031 3 017 474 170 724 171 536 0 3 016 662
Umelecké diela a 
zbierky

032 3 983 0 0 0 3 983

Stavby 021 8 507 407 1 492 289 310 269 0 9 689 427
Samostatné 
hnuteľné veci 

022 260 170 317 579 74 107 0 503 642

Dopravné 
prostriedky

023 147 754 11 414 10 170 0 48 998

Obstaranie 
majetku

042 1 366 512 3 239 283 2 000 286 0 2 605 509

Preddavky 
k majet.

052 17 216 0 17 216 0 0

Spolu 13 220 516 5 231 289 2 583 584 0 15 868 221
         

               e) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY
Názov Účty Oprávky, OP 

k 31.12.2008
Prírastky

+
Úbytky

-
Presuny

+ / -
Oprávky, OP
 k 31.12.2009

Oprávky a OP 
k stavbám

081
092

2 295 923 261 126 31 176 0 2 525 873

Oprávky a OP 
k samost. 
hnuteľ.veciam 

082
092

155 516 55 882 18 087 0 193 311

Oprávky a OP 
k dopravným 
prostriedkom 

083
092

39 050 4 978 10170 0 33 858

Spolu 2 490 489 321 986 59 433 0 2 753 042

                  f) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 
Názov Účty Zostatková hodnota

 k 31.12.2008
Zostatková hodnota

 k 31.12.2009
ZH pozemkov /031/ - /092/ 3 017 474 3 016 662
ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 3 983 3 983
ZH stavieb /021/ - /081+092/ 6 211 484 7 163 554
ZH samost. hnuteľných veci /022/ - /082+092/ 104 654 310 331
ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 8 704 15 140
ZH obstaranie DHM  /042 – 092/ 1 366 512 2 605 509
ZH poEURytnuté preddavky /052 – 092/ 17 216 0
Spolu 10 730 027 13 115 179

        
          Obec financovala z rozpočtu obce kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie – ZŠ a tento 
po zaradení previedla na základe uznesenia obecného zastupiteľstva do správy na základe zmluvy 
o prevode správy majetku. Súčasne na účte 042 je evidovaná nedokončená rekonštrukcia ZŠ 
financovaná za spoluúčasti EFRR, ŠR a obce.

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v  EUR/
a)OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Názov Účty KZ Prírastky Úbytky Presuny KZ 
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k 31.12.2008 + - + / - k 31.12.2009
Obstaranie DNM 041 0 0 0 0 0
Obstaranie DHM 042 1 366 512 3 239 283 2 000 286 0 2 605 509
Obstaranie DFM 043 0 0 0 0 0
Spolu 1 366 512 3 239 283 2 000 286 0 2 605 509

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v  EUR/
a)OBSTARÁVACIA CENA

Názov Účty KZ 
k 31.12.2008

Prírastky
+

Úbytky
-

Presuny
+ / -

KZ 
k 31.12.2009

Poskytnuté 
preddavky  na 
DNM 

051 0 0 0 0 0

Poskytnuté 
preddavky  na 
DHM

052 17 216 0 17 216 0 0

Spolu 17 216 0 17 216 0 0

        Poskytnuté preddavky sú na nákup pozemkov na výstavbu priemyselnej zóny na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva.

5. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v  EUR/
a)OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet OC 
 k 31.12.2008

Prírastky
+

Úbytky
-

OC 
k 31.12.2009

Ostatný DFM 069 1 144 659 0 126 1 144 533
Spolu 1 144 659 0 126 1 144 533

 Úbytok predstavuje kurzový rozdiel z precenenia cenných papierov.

B.  Obežný majetok 

1. Zásoby
Na  účte  zásob  vykazujeme  k 31.12.2009  zostatky  pohonných  hmôt,  obcou  vydané  knihy  – 
750.výročie Smižian, TJ Slovan 75.výročie,  Bojím sa nebáť – ďalej plastové vrecia, odpadové 
nádoby a materiál na sklade v školských jedálňach. Celková hodnota zásob je 7 829 EUR, z toho 
rezivo v podnikateľskej činnosti v sume 329  EUR
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2. Pohľadávky
a)v hlavnej činnosti

účet názov Stav k 
31.12.2008

Stav k 
31.12.2009

Po lehote 
splatnosti

277 Poskytnuté návratné výpomoci 686,44 686,44 686,44
315 Pohľadávky za stravné 24,17 0 0,00
318 Pohľadávky z faktúr za služby 4 927,84 2 953,08 0,00
318 Popl. za komunálny odpad - FO 91 436,50 109 202,58 109 202,58
318 Popl. za komunálny odpad - PO 2 622,25 2 246,56 2 246,56
318 Popl. za komunálny odpad-chaty 354,38 246,60 246,60
318 Plyn.prípojky nám.M.Pajdušáka 592,29 592,29 592,29
318 Nájomné CK Šarišská 348,54 348,54 348,54
318 Školské priestupky 346,88 557,11 485,11 
318 Pohľ. z priestupkového konania 66,39 66,38 66,38
318 Poplatky školné ZUŠ 1 040,63 0 0
318 Pokuty FO stavebné odd. 132,78 630,26 630,26 
318 Poplatky zo správneho konania 33,19 33,19 33,19
318 Nájomné pozemky k chatám 34,29 34,29 34,29
318 Nájomné nebyt.priestory 321,92 1 568,16 1 491,20
319 Daň z nehnut. FO 9 473,04 11 791,65 11 791,65
319 Daň z nehnut. PO 1 665,11 8 832,49 8 832,49
319 Daň za psa 182,57 228,47 228,47
319 Daň za ubytovanie 3 469,99 6 172,92 4 426,01 
319 Daň za verejné priestranstva 1 706,34 1 387,29 1 387,29
319 Poplatok z reklamy 1 940,52 1 940,52 1 940,52
319 Daň za alkohol 5 218,35 5 081,97 5 081,97

357 Príspevky na zamestnanosť 562,07 864,71 0,00

378 Iné pohľadávky - zo súdneho sporu 1 063,90 0 0

b) v podnikateľskej činnosti 

účet názov Stav k 
31.12.2008

Stav k 
31.12.2009

Po lehote 
splatnosti

311 Pohľadávky 86 030,76 64 087,20 6 108,24
345 Spotrebná daň z plynu 0,00 4 246,23 0,00
378 Iné pohľadávky 100,68 100,68 100,68
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3. Finančný majetok
a)           v hlavnej činnosti
     pokladnica ...........................................     0,00 EUR
     bankové účty .................................143 157,37 EUR

b)v podnikateľskej činnosti
     pokladnica ..........................................       0,00 EUR
     bankové účty ................................... 30 399,70 EUR

C. PASÍVA

a) Záväzky v hlavnej činnosti:
účet názov Stav k 

31.12.2008
Stav k 

31.12.2009
Po lehote 
splatnosti

321 Dodávatelia        22 790,88 27 132,97 10,11
321 Investiční dodávatelia     11 311,82 100 718,42                  0,00
321 Dodávatelia ŠJ            0,00                   0,00                  0,00
324 Prijaté preddavky k pozemkom 47 207,39 40 767,85                  0,00
324 Prijaté preddavky na vklad 132,78      0,00 0,00
324 Prijaté preddavky na stravu ŠJ 1 112,26 581,07 0,00
325 Ostatné záväzky 89,62 345,54 0,00
331 Záväzky voči zamestnancom 50 592,32 43 448,90 0,00
336 Záväzky zo soc. poistenia a ZP 28 807,37 25 235,93 0,00
342 Daň z príjmov zo závislej činnosti 6 012,91 4 406,88 0,00
357 Zúčtovanie transferov zo ŠR 12 628,51 55 852,13 0,00
372 Transfery mimo verejnej správy 0,00 65 664,35 44 303,92
379 Zrážky zo miezd 226,07 471,00 0,00

b) Záväzky v podnikateľskej činnosti
účet názov Stav k 

31.12.2008
Stav k 

31.12.2009
Po lehote 
splatnosti

321 Dodávatelia 13 028,29 5 914,82 0,00
324 Prij. preddavky na služby s bývaním 1 554,62 997,87 0,00
326 Nevyfakturované dodávky 3 193,60 3 147,26 0,00
331 Záväzky voči zamestnancom 2 464,12 2 831,65 0,00
336 Záväzky zo soc. poistenia a ZP 1 657,83 1 748,58 0,00
342 Daň z príjmov zo závislej činnosti 273,12 315,04 0,00
343 Daň z pridanej hodnoty 5 116,40 4 015,31 0,00
379 Zrážky zo miezd 5 880,00 9 312,80 0,00
475 Preddavky k bytom 23 235,75 0,00 0,00
479 Ostatné záväzky k nájomcom bytov 0,00 23 235,91 0,00

Obec priebežne uhrádzala svoje záväzky,  i keď v priebehu roka v niektorých mesiacoch 
dochádzalo k úhradám faktúr po lehote splatnosti.

Najväčšie  pohľadávky  sú  vykázané  opakovane  u poplatkov  za  komunálny  odpad 
u občanov. Oproti  predchádzajúcim rokom nárast  nových pohľadávok bol podstatne nižší,  keď 
v predchádzajúcich rokov to bolo viac ako 500 tis. EUR, v roku 2009 o 134 tis. EUR. Priaznivý 
vplyv  malo  exekučné  vymáhanie  pohľadávok,  ale  i viazanie  zaplatenia  daní  a poplatkov  na 
prideľovanie pozemkov. Výzvy  zasielané 2x ročne oddeleniami správy daní a poplatkov plnia 
úlohu iba  v niektorých prípadoch .Nevymožiteľné pohľadávky z predchádzajúcich rokov sú za 
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poplatok  z reklamy  u firiem,  ktoré  sú  v konkurze,  ako  aj  z predaja  alkoholu  a tabakových 
výrobkov. Taktiež sú ťažko vymožiteľné nedoplatky u osôb, s ktorými bol zrušený nájom bytu 
a po odsťahovaní si  títo nezmenili  trvale bydlisko, nie je možné im doručiť výzvy, pretože sa 
zdržujú v zahraničí, u 2 odsťahovaných nájomcoch ide o rodiny s viacero deťmi a tieto sú možno 
povedať sociálne prípady.

D. Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok je poistený  - pre prípad požiaru až do výšky 6 409 745,73 EUR
                                 - pre prípad živelné nebezpečenstvo až do výšky 6 409 745,73 EUR
                                 - pre prípad škody vodou z vodovodných  zariadení 
                                   až do výšky 6 409 745,73 EUR
                                -  na rozbitie skla do výšky 1 659,70 EUR
                                -  náklady na odstránenie poistenej udalosti – 1 659,70 EUR
                                -  poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 165 969,59 EUR
                                -  poistenie motorových vozidiel zmluvné a havarijné.

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V rozpočte obce pre rok 2009 bolo schválené čerpanie dlhodobého úveru v sume 670 600,00 EUR, 
t.j. na sumu celkovej výšky úveru 1 759 274,55 EUR, čo aj bolo skutočne čerpané Úver bol 
čerpaný na úhradu kapitálových výdavkov a to:
- rekonštrukcia domčeka – 39 693,57  EUR
- rekonštrukcia miestnych komunikácií 42 479,84 EUR
- rekonštrukcia kaštieľa 50 626,59 EUR
- rekonštrukcia kultúrneho domu 537 800,00 EUR
PS dlhodobého úveru k 1.1.2009 (účet 461)        1 088 674,55 EUR
Čerpanie úver                                                             670 600,00 EUR
Splátky úverov                                                                      0,00 EUR
Zostatok úverov k 31.12.2009                                 1 759 274,55 EUR
     
Dodržanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
- Obec  môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak
a) celková suma dlhu obce  neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka 
- bežné príjmy r. 2008 sú  3 565 587,40 EUR  x 60 % = 2 139 352,44 EUR, skutočná úverová 
zadlženosť je 1 759 274,55 EUR
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
- bežné príjmy r. 2008 sú  3 565 587,40 EUR  x 25 % = 891 396,85 EUR, skutočné splátky 
vrátane úrokov  sú 33 551,89 EUR

Obec čerpala v roku 2009 krátkodobý úver od Dexia banky na financovanie výdavkov 
spojených s rekonštrukciou Základnej školy, na rekonštrukciu ktorej bola schválená dotácia 
z EFRR so spoluúčasťou štátneho rozpočtu a obce. 
PS krátkodobého úveru k 1.1.2009 (účet 231)                   0,00 EUR
Čerpanie úver                                                           1 463 754,25 EUR
Splátky úveru                                                              741 280,25 EUR
Zostatok úveru k 31.12.2009                                      722 474,00 EUR
Zostatok tohto úveru predstavuje nárok na poskytnutie dotácie k realizovanej rekonštrukcií.
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Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých 
štátnych fondov  a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných 
nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného 
za obecné nájomné byty. 
V predchádzajúcich obdobiach boli na podporu rozvoja bývania formou výstavby obytných 
domov (celkom 27 bytov) prijaté návratné finančné výpomoci zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
V roku 2009 bolo splatených na týchto výpomociach 8 752,57 EUR podľa plánovaných splátok a 
na úrokoch 14 192,63 EUR
Prijaté návratné finančné výpomoci zo ŠFRB:
- počiatočný stav                         - 353 911,36 EUR
- splátky  bez úrokov                  -      8 752,57 EUR
- zostatok  k 31.12.2009             -  345 158,79 EUR

IV. Prehľad o poskytnutých zárukách
     Za rok 2009 Obec Smižany neposkytla žiadne ručenie svojím majetkom.  Z predchádzajúcich 
období je ručenie voči ŠFRB k poskytnutým návratným výpomociam ako aj voči Ministerstvu 
výstavby a regionálneho rozvoja za dotáciu na výstavbu bytov zriadením záložného práva na byty. 
K čerpaniu úveru v Dexia banke je ako ručenie podpísaná zmenka .

V. Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti
Náklady celkom           427 107,20 EUR
Výnosy celkom            433 797,74 EUR
Zisk                                  6 690,54 EUR 

Činnosť Náklady Výnosy

Výsledok 
hospodárenia
bez správnej 

réžie

Výsledok 
hospodárenia 

celkom
+ zisk

- strata
Správa 32 825,79 12 851,34 - 19 974,45 0,00
Tepelné hospodárstvo 377 032,63 403 269,21 + 26 236,58 + 9 759,81
Nájom nebyt. priestorov 0,00 796,80 + 796,80 - 55,43
Vodovod Čingov 13 273,51 17 013,50 + 3 739,99 + 2 230,86
Lesné hospodárstvo 111,57 178,78 +67,21 -216,86
ČOV 4 523,27 0,00 - 4 523,27 -5 375,52
Byty - 9 bj 0,00 52,94 +52,94 +52,94
Byty – Rybníky 20 0,00 26,25 +26,25 +26,25
Byty – Rybníky 22 0,00 60,03 +60,03 +60,03
Byty – 18 bj. 0,00 208,46 +208,46 +208,46

V tepelnom hospodárstve cena výkonov je regulovaná úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
s usmernením maximálnej ceny plynu, ktorá sa vždy predkladá na schválenie   1.1. V roku 2009 
boli realizované investície na automatickú prevádzku kotolne, čím došlo k zníženiu stavu kuričov 
na 2 osoby. Je potrebné hľadať ďalšie úsporné opatrenia, pretože cenová regulácia je prísnejšia 
a nebudeme  schopní  v nasledujúcich  obdobiach  zahrnúť  skutočné  výdavky do  jej  ceny.  Veľkí 
výrobcovia  tepla  majú  1  kuriča  na  3  kotolne,  ktoré  sú  napojené  na  centrálny  dispečing. 
Z prevádzky ČOV je vykázaná strata predovšetkým zaúčtovaním odpisov majetku.
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V.  Návrh na schválenie záverečného účtu,
vysporiadanie schodku rozpočtu a rozdelenie zisku z podnikateľskej činnosti

Rok 2009 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
roka 2009

Bežné príjmy obce 3 701 450,00 3 646 710,83 3 694 981,21
Bežné príjmy RO 18 920,00 43 925,00 51 422,15
Bežné príjmy spolu 3 720 370,00 3 690 635,83 3 746 403,36
Bežné výdavky obce 1 929 700,00 2 164 732,38 1 948 684,25
Bežné výdavky RO 1 342 460,00 1 362 212,67 1 318 931,36
Bežné výdavky spolu 3 272 160,00 3 526 945,05 3 267 615,61
Prebytok bežného rozpočtu 448 210,00 163 690,78 478 787,75
       

      V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. pre potreby tvorby peňažných fondov 

z prebytku rozpočtu obce sa vyčleňuje:

-     nevyčerpané príjmy ZŠ do 31.12.2009  v sume                                  45 557,42 EUR  

− vrátky úroky pre KŠÚ                                                                                 98,42  EUR

− prijatá zábezpeka                                                                                       300,00 EUR

− nevyčerpaný zostatok transferu na ŠÚ                                                     626,60 EUR

− nepoužitá dotácia na rekonštrukciu autobusových zastávok               11 061,00 EUR

Spolu                                                                                                         57 643,44 EUR

Kapitálové príjmy obce 2 243 180,00 2 106 455,42 1 095 183,55
Kapitálové príjmy RO 0,00 0,00 98,42
Kapitálové príjmy spolu 2 243 180,00 2 106 455,42 1 095 281,97
Kapitálové výdavky obce 2 650 140,00 3 196 351,02 3 132 660,58
Kapitálové výdavky RO 0,00 0,00 0,00
Kapitálové výdavky spolu 2 650 140,00 3 196 351,02 3 132 660,58
Schodok kapitál. rozpočtu - 406 960,00 - 1 089 895,60 - 2 037 378,61
Rozpočet bežný + kapitálový
 + prebytok  - schodok 41 250,00 - 926 204,82 - 1 558 590,86
Pre účely tvorby peňažných fondov je schodok rozpočtu                      -1 616 234,30 EUR 

Finančné operácie príjmové 76 150,00 2 462 783,82 2 403 902,03
Finančné operácie výdavkové 117 400,00 1 536 579,00 755 440,58
Prebytok finančných operácií - 41 250,00 926 204,82 1 648 461,45
Prebytok financií na účte  0,00 0 12 817,27
Výsledok rozpočtu celkom 0,00 0,00 45 044,42
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- zostatok príjmových finančných operácií           -                                 45 044,42
   

 - pre účely tvorby peňažných fondov je zostatok
    príjmových finančných                                                                               32 227,15 EUR
    

Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2009:
Obecné zastupiteľstvo Obce Smižany

S c h v a ľ u j e :

a) záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie   b e z    v ý h r a d

b) schodok  rozpočtu  obce  po  úprave  podľa  §  16  ods.  6  zákona  č.  583/2004  Z.z. 

o rozpočtových  pravidlách samosprávy vo výške 1 616 234,30 EUR  kryť z návratných 

zdrojov  v plnej  výške    a zostatok  príjmových  finančných  operácií  32 227,15  EUR 

previesť do   rezervného fondu obce

c)  nepoužité finančné prostriedky v sume 12 817,27 EUR previesť do   rezervného fondu obce

d) zisk z podnikateľskej činnosti v sume  6 690,54 EUR  previesť na účet  nerozdeleného 

     zisku predchádzajúcich období

e) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti  v sume 308 041,87 EUR previesť  na účet nerozdele- 

    ného zisku

V Smižanoch dňa 29. 3. 2010

Vyhotovila: Hricová 

Návrh predkladá: Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Vyvesený dňa 09.04.2010

Zvesený dňa: .....................
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