
OBEC Kecerovce
Obecný úrad  Kecerovce  č. 92

                                              VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2010

Predkladá :  Miroslav Galas- Zaufal  starosta  obce

Spracoval:  Alžbeta Križová

Prerokovaná : Obecným zastupiteľstvom  a zobratá na vedomie 
                        uznesením č.:    /2011 dňa: 

Prílohy:   l. Audítorská správa overenia účtovnej závierky obce za rok 2010
               2. Súvaha
               3. Výkaz ziskov a strát
               4. Poznámky  

  

            Spracovaná  na základe § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.



A)   Vývoj obce ako účtovnej jednotky,  stav, v ktorom sa nachádza, a
       významné riziká, prípadne  neistoty, ktorým je vystavená:

      Obec zabezpečuje v plnom rozsahu výkon verejnej správy pre obyvateľov obce. Obec 
nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám, ktoré by mohli viesť k zavedeniu 
prípadného ozdraveného režimu alebo nútenej správy.
       Hospodárenie obce sa riadi rozpočtom schváleným obecným zastupiteľstvom na 
rozpočtový rok a výhľadovým rozpočtom na ďalšie dva rozpočtové roky.

 Obec v roku  2010 hospodárila podľa upraveného rozpočtu k 31.12.2010 nasledovne :

Rozpočet po zmene 
k 31.12.2010 €

Príjmy celkom 2330308
z toho :
Bežné príjmy –obec 1574519
Kapitálové príjmy- obec                                627664
Finančné operácie – príjmy – obec   128125

Výdavky celkom 2189754
z toho :
Bežné výdavky – obec 577613+870423ZŠ
Kapitálové výdavky- obec 738929 
Finančné operácie – výdavky- obec 2689

Skutočné plnenie rozpočtu :

Obec Základná škola

Bežné príjmy 1651129 894379,80

Kapitálové príjmy 101 0

Finančné operácie - príjem 118125 0

Bežné výdavky 572234 866692,80

Kapitálové výdavky 157456 0

Finančné operácie - výdaj 1941 0



B)  Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za 
ktoré sa vyhotovuje výročná správa  :  

      Obec  ako účtovná jednotka nezaznamenala po skončení účtovného obdobia udalosti 
osobitného významu.

C)  Predpokladaný budúci vývoj v činnosti obce  :  

      Obec bude v budúcom období pokračovať v súlade s platnou právnou úpravou v plnení 
svojich úloh vo výkone verejnej správy na svojom území. Pritom predpokladáme  prechod 
niektorých nových kompetencií  štátu na obec. Obec v prípade ich prechodu je spôsobilá 
zabezpečiť ich výkon, ak spolu s kompetenciami obdrží aj finančné prostriedky zo štátneho 
rozpočtu v potrebnej  výške.

D)  Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja  :  

      Obec nie je zameraná na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, preto v hodnotenom
 roku  na túto činnosť nevynakladala žiadne finančné prostriedky.

E)   Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a  obchodných podielov   .   
          
 Obec v roku 2010 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani akcie od iných subjektov. 
Taktiež nenadobudla ani žiadne dočasné listy a obchodné podiely. 

F)   Hospodárske výsledky obce a návrh na vysporiadanie dosiahnutého výsledku
      hospodárenia.

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v €/
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy 394341

633 – Výnosy z poplatkov 15054
Ostatné výnosy 641-Tŕžby z predaja d.h.m 101

645-ostatné pokuty a penále 0
648-ostatné výnosy 990247

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek 653-zúčt.ost.rezerv z prev činnosti 6179
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie 
časového rozlíšenia
Finančné výnosy 662-úroky 447
Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov 

691-bežné transfery 0

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 
obcou 

693-výnosy samospr.BT 304490



alebo VÚC 694-Výnosy samosp.z KT zo št.rozp. 86839
699-Výnosy samospr.z odvodu 

rozp.príj.

600

Spolu 1798298

2. Náklady  - popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu 69041
502 – Spotreba energie 32141

Služby 511 – Opravy a udržiavanie 25006
512 – Cestovné 343
513 – Náklady na reprezentáciu 1086
518 – Ostatné služby 200163

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady 136412
524-Zákonné poistenie 50773
525-ost.soc.poistenie 65
527-zákonné sociálne poistenie 7086

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 545-ostatné pokuty,penále 938
548-ost.náklady na prev.činnosť 24

Odpisy, rezervy a opravné položky 551-Odpisy 158031
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie 

553-Tvorba ost.rezerv 18875

Finančné náklady 562-Úroky 393
568-Ostatné finančné náklady 1672

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov 

584-Transfer z rozpočtu obce 8512

585-Transfer ost,subjekty 

verej.správy

1248

586-Náklady na transf.z rozpočtu 

obce

17080

Spolu 728896

3. Tržby a výrobné náklady  organizácií /v €/
Číslo
účtu

Tržby a výrobné náklady 
organizácií

Číslo
riadku

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b c 1 2
601 Tržby za vlastné výrobky 001 0 0
604 Tržby za tovar 003 0 0

504 Predaný tovar 004 0 0
Tržby celkom /001+002+003+004/ 005 0 0

501 Spotreba materiálu 006 69041 51779
502 Spotreba energie 007 32141 26503
503 Spotreba ostatných neskladovateľných 

dodávok
008 0 0



511 Oprava a udržiavanie 009 25006 2806
512 Cestovné 010 343 740
513 Náklady na reprezentáciu 011 1086 592
518 Ostatné služby 012 202704 214842
521 Mzdové náklady 013 136412 144621
524 Zákonné sociálne poistenie 014 50773 45083
525 Ostatné sociálne poistenie 015 65 0
527 Zákonné sociálne náklady 016 7086 6930
545 Ostatné pokuty,penále 025 938 480
548 Ostatné nákl.na prev.činnosť 027 24 0
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku  
021 158031 113456

553 Tvorba ost.rezerv 033 16334 8720
562 Úroky 042 393 1606
568 Ostatné fin.náklady 047 1672 994
584 N.na T.z.rozp.obce 058 8512 7911
585 N.na t.z rozp.obce 059 1248 1208
586 N.na t.z.rozp.obce 060 17080 8831
587 N na ostatné transfery 061 7 0

Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/ 022 728896 637102

Hospodársky výsledok:1069402€
  
     Vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku:
     Dosiahnutý hospodársky výsledok uvedený v predchádzajúcej časti bude preúčtovaný na účet 
     428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

G)   Organizačné zložky v zahraničí:

      Obec nemá organizačnú zložku v zahraničí.

H)  Správa cenných papierov:

   Obec je vlastníkom cenných papierov: 

VÚB Košice-centrum , FDM Východoslovenská Vodárenská spoločnosť, v celkovej hodnote
463420€, ktoré za obec spravuje starosta obce. 

Kecerovce, 15.2.2011                                                                  

                                                                    ............................................................
                                                                        Miroslav Galas - Zaufal, starosta obce
                                                                                             


