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Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m údaje o rozpočtovom
hospodárení obce súhrne spracované do Záverečného účtu obce za rok 2008.
Záverečný účet obce podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou a to plnenie bežného rozpočtu, plnenie kapitálového rozpočtu,
finančné operácie, výsledok hospodárenia, bilanciu aktív a pasív s výsledkami inventarizácie
majetku obce a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
I. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 16.12.2007 uznesením číslo 43/2007. Schválený rozpočet obce bol v
priebehu rozpočtového roka upravovaný obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2008 uznesením
číslo 81/2008 a v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. starostom obce na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 30/2007 zo dňa 24.8.2007 z dôvodu zmien, ktoré nastali v
priebehu roka v oblasti príjmovej a v oblasti výdavkovej. Rozpočet obce na rok 2008 bol
zostavený ako vyrovnaný.
A/ P R Í J M O V Á

ČASŤ

BEŽNÉHO

ROZPOČTU:

Príjmy bežného rozpočtu spolu na rok 2008 boli rozpočtované po úprave vo výške 43
mil. 813 tis. Sk. Skutočné príjmy boli dosiahnuté vo výške 46 mil. 102 tis. Sk, čo predstavuje
plnenie ročného rozpočtu na 105,2 %.
1. Od obyvateľstva boli zinkasované miestne dane a poplatky vo výške 1 mil. 248 tis. Sk, čo je
91,1 % plnenie. Daň z nehnuteľností na rok 2008 bola vyrúbená 921 daňovníkom vo výške 640
tis.Sk. Daň z nehnuteľností bola platená priebežne, buď v celej výške resp. časť obyvateľstva
využívala platenie v splátkach. Z výrubu bolo zaplatených 567 tis. Sk, z nedoplatkov 58 tis. Sk.
Celkom nedoplatky k 31.12.2008 činia 104 tis. Sk, ktoré vykazujeme len u sociálne odkázaných
občanov a občanov, ktorí odišli za prácou do zahraničia a nechali neobývané domy. Daň za psa
bola zinkasovaná v celkovej výške 33 tis. Sk. Každý pes v obci by mal byť prihlásený do
evidencie a mal by mať štítok, ktorý bezplatne dostane na obecnom úrade. I napriek tomu
občania odmietajú prihlásiť a zaplatiť za viac psov ako jedného, pričom občania Rómovia nie sú
vlastníkmi žiadneho psa. Pravidelne každý mesiac sa v obci vykonáva cez firmu odchyt psov.
Daň za užívanie verejného priestranstva platili tí súkromní podnikatelia, ktorí v našej obci
ponúkali tovar a svoje výrobky na predaj. Zinkasovaných bolo 7 tis. Sk. Miestny poplatok za
zber komunálneho odpadu sa vyrubuval vo výške 130,- až 180,- Sk na osobu prihlásenú k
trvalému alebo prechodnému pobytu podľa toho, či sa občan zapojil do separovaného zberu
odpadu alebo nie. Výrub pre 901 daňovníkov podľa počtu obyvateľov a po odpočte rôznych
úľav, či je už sociálne odkázaný alebo neprítomný činil 295 tis. Sk. Zaplatených bolo spolu 382
tis. Sk, z toho z výrubu 243 tis. Sk a 139 tis. z nedoplatkov za predchádzajúce roky. Celkom
nedoplatok k 31.12.2008 činí 303 tis. Sk a je to nedoplatok predovšetkým z viacpočetných
sociálne odkázaných rodín a tých, čo sú odcestovaní v zahraničí. K správnym poplatkom patria
platby za potvrdenia, rozhodnutia a overenia vydávané obecným úradom. Zaplatené bolo spolu
138 tis. Sk. a to za potvrdenia o trvalom pobyte, potvrdenia z matriky a potvrdenia v stavebnom
konaní zo stavebného úradu. Príjem z pokút od občanov za spáchané priestupky na základe
rozhodnutia Obvodného úradu bol zaplatený vo výške 11 tis.Sk a za porušenie predpisov obce v
stavebnom konaní vo výške 52 tis. Sk.
2. Kapitola Miestne dane a poplatky právnických osôb bola plnená na 113,4 %. V tejto
kapitole bola vyrúbená daň z nehnuteľností pre 32 daňovníkov a to právnické osoby a
podnikateľov na rok 2008 vo výške 1 mil. 156 tis. Sk, zaplatených bolo 1 mi. 139 tis. Sk.

Celkom nedoplatky u právnických osôb k 31.12.2008 predstavujú čiastku 17 tis. Sk. Príjem z
miestneho poplatku za zber KO bol od podnikateľov zinkasovaný vo výške 60 tis.Sk za počet
KUKA nádob v prevádzke vo výške 715,- Sk za nádobu. V zmysle zákona o ochrane a využití
nerastného bohatstva prináleží obci úhrada za dobývací priestor a prieskumné územie, ktorú sme
dostali vo výške 422 tis.Sk. Do správnych poplatkov boli zúčtované platby za vydanie
individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
vo výške 676 tis.Sk za 15 ks výherných prístrojov po 45 tis. Sk za 1 kus a príjem za vydané
potvrdenia v stavebnom konaní vo výške 6 tis.Sk.
3. Výnosy z majetku obce tvoria príjmy z nájmu školských bytov a z nájmu nebytových
priestorov obce, ktoré sú v prenájme. Celkove bola zaplatená úhrada za bytové nájomné vo
výške 72 tis.Sk. Za prenájom nebytových priestorov sme zaúčtovali čiastku 316 tis.Sk. Za
užívanie kultúrneho domu a požičiavanie riadu v svadobke sme dostali 56 tis.Sk. Nenaplnenie
príjmov podľa rozpočtu je ukončenie prenájmu v budove Pekáreň k 30.6.2008.
4. Príjmy miestneho hospodárstva obce predstavujú príjmy od občanov našej obce a to u
pohrebníctva za prenájom Domu smútku a poplatok za miesto na cintoríne a u komunálneho
odpadu za vývoz fekálií v obci a za predaj smetných nádob. Celkom boli dosiahnuté príjmy vo
výške 270 tis.Sk s plnením na 128,6 %.
5. Ostatné príjmy, ktoré boli dosiahnuté vo výške 1 mil. 253 tis.Sk, tvoria prijaté úroky z
bankových účtov a finančných operácií – depozitných vkladov spolu za 686 tis.Sk, ďalej
poplatky za miestny rozhlas a za fotokópie. Poplatok za opatrovateľskú službu vo výške 34
tis.Sk predstavuje úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ktorého výška závisí od príjmu
opatrovaného a poskytovaných úkonov. Príjem za predaj Knihy Pavlovce činil 3 tis.Sk. Výťažok
z lotérií od stávkovej kancelárie bol 10 tis.Sk. Prijatá náhrada poistného za poškodené balustrády
a sklo na osobnom aute činila 69 tis.Sk. Prijatá náhrada za stravné od pracovníkov a príspevku
zo sociálneho fondu činila 184 tis.Sk. Za orientačné čísla sme doinkasovali 7 tis.Sk, ale stále
ešte zostali čísla nevybrané. Nakoľko je obec akcionárom Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti s akciami v hodnote 26 mil. 453 tis.Sk, vznikol nám nárok na výplatu dividend z
rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2007 vo výške 132 tis.Sk. Príspevok z recyklačného
fondu za separovaný zber činil 46 tis. Sk, ktorý je obec povinná použiť len na úhradu nákladov
spojených so separovaným zberom /bol zakúpený kontajner/. Obci bol vrátený preplatok na
elektrine a plyne za minulý rok ako dobropisy vo výške 69 tis. Sk. Refundácia výdavkov na
civilnú ochranu zo štátneho rozpočtu činila 6 tis. sk.
6. Dotácie, transfery a granty v celkovej výške 40 mil. 347 tis. Sk. predstavujú príjem z
poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu na činnosť samosprávy a prenesených kompetencií.
Najväčší podiel činí daňový príjem z výnosu dane poukazovaný územnej samospráve zo štátu vo
výške 20 mil. 571 tis. Sk tzv. podielové dane a to na činnosť obce, na opatrovateľskú službu a
na originálne kompetencie v školstve pre materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí a na
kapitálové výdavky pre školstvo. Druhým najväčším príjmom sú dotácie na prenesené
kompetencie pre základnú školu vo výške 17 mil. 440 tis. Sk, ktoré obec obratom zasiela svojej
škole. Ďalej sú tu dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obec na úseku matriky,
školského úradu, stavebného úradu a dotácia na hlásenie pobytu občanov – evidencia
obyvateľstva. Úrad práce nám refundoval výdavky na koordinátorov a pracovné pomôcky pre
aktivačné práce , ktoré sme dostali v roku 2008 vo výške 675 tis.Sk. Z Fondu sociálneho
rozvoja bol financovaný komunitný sociálny pracovník obce, v súčasnosti máme terénnu
sociálnu prácu. Od obvodného úradu sú obci zasielané prídavky na deti pre rodičov, ktorých deti
vymeškali hodiny v škole tzv. záškoláctvo. Z úradu práce sa poskytujú prostriedky na stravu,
štipendiá a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, ktorí navštevujú základnú, materskú a
špeciálnu základnú školu. Firma Nafta poskytla obci grant – finančný príspevok vo výške 50 tis.
Sk na úpravu parkov.

7. Príjmy školstva - základná škola mala svoj vlastný príjem vo výške 236 tis.Sk a to za
školský klub detí, poplatky za materskú školu a poplatky za platby stravného. Všetky príjmy
škola vracala na účet svojmu zriaďovateľovi - obci a obec spätne škole ako dotáciu na krytie
bežných výdavkov podľa druhu príjmu.
B/ V Ý D A V K O V Á Č A S Ť B E Ž N É H O

ROZPOČTU:

Výdavky bežného rozpočtu spolu na rok 2008 boli rozpočtované po úprave čiastkou 41
mil. 862 tis.Sk, v skutočnosti boli čerpané na 87,2 % vo výške 36 mil. 527 tis. Sk.
1. Na výdavky Správy obecného úradu bolo vynaložených 7 mil. 835 tis.Sk. Do
materiálových výdavkov, ktoré boli čerpané vo výške 1 mil. 218 tis.Sk patria výdavky na
spotrebu elektrickej energie, plynu, vody, výdavky na telefón, poštovné, internet, kancelárske
potreby, papier, čistiace potreby, tlačivá, predplatné novín a časopisov, výdavky na pohonné
hmoty osobného auta a náhradné diely, servis, údržba a opravy auta, na stravovanie
pracovníkov, viazanie kníh a nákup drobnej výpočtovej techniky a softvéru. Na reprezentačné
starostu obce a dary dôchodcom bolo zúčtované 36.469,50 Sk z ročného rozpočtu 60 tis.Sk
Všetky položky boli čerpané v rozsahu rozpočtu. Finančné výdavky s čerpaním vo výške 597
tis.Sk tvoria výdavky na poistenie majetku a motorového vozidla, služby výpočtovej techniky,
poplatky banke za vedenie účtov a za finančné operácie, výdavky na účastnícke poplatky za
školenia, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z celkových miezd, povinný príspevok do
ZMOS, RVC, ZPOZ, za auditorské služby, odmeny požiarneho technika, cestovné náhrady v
zmysle zákona a za odchyt psov po obci. Na propagáciu a reklamu obce bolo vynaložených 61
tis.Sk a to na nákup suvenírov a kalendárov obce a koženej väzby Knihy Pavlovce. Všetky
položky boli čerpané v rozsahu rozpočtu. Mzdové prostriedky vo výške 2 mil. 716 tis.Sk
zahŕňajú mzdy a odmeny pre pracovníkov obecného úradu a hlavného kontrolóra a odvody do
poistných fondov z vyplatených miezd vo výške 34,95 % a doplnkové poistenie pracovníkov
činia sumu 999 tis.Sk. Na údržbu obecného majetku bolo čerpaných spolu 2 mil. 305 tis.Sk, z
toho na údržbu budovy obecného úradu 2 mil. 106 tis. Sk, ďalej sú tu zahrnuté bežné opravy na
budovy ako aj spotreba elektriny a plynu v budove býv.JAS-u, staré garáže, sýpka, údržba
hľadiska Amfiteátra a budovy kamenárstva.
2. Na odmeny členom obecného zastupiteľstva za činnosť poslancov a komisií boli
rozpočtované prostriedky vyčerpané na 100 % v sume 150 tis.Sk.
3. Výdavky Miestneho hospodárstva obce boli rozpočtované na rok 2008 čiastkou 6 mil. 340
tis. Sk. Skutočné výdavky činili 4 mil. 490 tis. Sk s plnením na 70,8 %. Výdavky na
pohrebníctvo vo výške 207 tis. Sk boli čerpané na údržbu cintorínov v Pavlovciach a v Ťahyni a
bežnú prevádzku Domu smútku, spotreby elektrickej energie, spotreby vody a opravy
chladiaceho boxu v Dome smútku. Na komunálny odpad boli výdavky čerpané za l mil. 101
tis.Sk, ktoré zahrňovali bežné výdavky na vozidlá Bobr a Fekál a to: pohonné hmoty a náhradné
diely, opravu a údržbu vozidiel, mzdové výdavky a zákonné poistenie vozidiel. Za uloženie
odpadu na cudziu skládku do Kráľovského Chlmca – Svätuše sme zaplatili 330 tis.Sk a to po
1.102,- Sk za 1 tonu a celkom sme vyviezli 310 ton odpadu. Koncom roka sme zakúpili 200 ks
KUKA nádob na sklad za 152 tis. Sk. Predaj jednej KUKA nádoby činí 27 eura. Skutočné
výdaje na dopravu čerpané v rámci rozpočtu činili 725 tis. Sk a boli to výdavky na vozidlá
LIAZ, HON, TRAKTOR, AVIA, AUTOBUS a to na PHM, oleje, náhradné diely, servis, údržba
a opravy vozidiel hlavne Hon, zákonné poistenie vozidiel a mzdy s odvodmi. Každoročne obec
vykonáva STK vozidiel. Výdavky na verejné osvetlenie vo výške 815 tis. Sk boli bežné výdavky
na elektrickú energiu, revízie, nákup svietidiel a tiež žiaroviek pre vianočné ozdoby. Výdavky
na verejnú zeleň a správu oddychového parčíka činili 517 tis. Sk a boli to bežné výdavky na
údržbu zelene a nákup náhradných dielov a paliva a olejov do kosačiek a ich servis a opravy a
nákup nových kosačiek. Výdavky na miestny rozhlas boli čerpané vo výške len 22 tis. Sk na
bežnú údržbu, nakoľko sa v budúcnosti pripravuje úplná rekonštrukcia. Na čistenie a zimnú

údržbu miestnych komunikácií v zimnom období bolo vynaložených 54 tis. Sk. Do ostatných
výdavkov MH, ktoré boli zúčtované vo výške 662 tis. Sk patria mzdové výdavky MH a údržby.
Na výdavky na bežnú správu a údržbu miestnych komunikácií a verejného priestranstva bolo
vynaložených 387 tis. Sk a to na mzdy s odvodmi a materiál na výrobu betónových kociek a
výdavky na výkopy kanálov stavebným strojom JCB.
4. Ostatné výdavky boli čerpané na 24,5 % vo výške 312 tis.Sk. Na kultúrny dom sa skutočne
čerpalo 33 tis. Sk na bežné opravy, revízie a spotrebu plynu. Na telovýchovu a šport bolo v roku
2008 čerpanie vo výške 146 tis. Sk a to pre Obecný športový klub na finančný príspevok na
činnosť, na elektrinu, plyn, vodu a PHM. Výdavky na bytové hospodárstvo boli čerpané na
poistenie budovy. Na požiarnu ochranu boli výdavky za 9 tis. Sk a to na STK, opravu hasiacich
prístrojov, poistenie vozidla a finančný príspevok. Na kultúru bola vyčerpaná suma 113 tis. Sk, a
to na vystúpenie súborov na letných oslavách obce a na silvestrovský ohňostroj. Obec poskytla v
roku 2008 príspevky v celkovej výške 3 tis.Sk, z toho pre SAD na prepravu obyvateľstva vo
výške 2 tis.Sk ešte v januári za mesiac december 2007 a príspevok 1 tis. Sk pre Klub sclerosis
multiplex. Na výdavky na civilnú ochranu boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátu.
5. Výdavky na prechod kompetencií tvoria výdavky na prenesený výkon štátnej správy na
obce a poskytnutých dotácií vo výške 3 mil. 085 tis.Sk. Prekročenie je len u nižšie postaveného
rozpočtu, nakoľko limit čerpania záleží od výšky dotácie, ktorú vieme až po schválení rozpočtu.
Sú to výdavky na matriku, opatrovateľskú službu, školský úrad, stavebný úrad a výdavky na
komunitného sociálneho pracovníka. V roku 2008 pracovalo na aktivačných prácach 48 + 7
osôb odkázaných na dávky v hmotnej núdzi s 2 koordinátormi, ktorí pomáhali pri čistení
priekop, údržbe obidvoch cintorínov a pri skrášľovaní parkov. Od obvodného úradu sú obci
zasielané prídavky na deti pre rodičov, ktorých deti vymeškali hodiny v škole tzv. záškoláctvo a
tieto prídavky sú vyplácané rodičom vo forme nákupu potravín a ošatenia. Z úradu práce sa
poskytujú prostriedky na stravu, štipendiá a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, ktorí
navštevujú základnú, materskú a špeciálnu základnú školu. Od 1.11.2008 sme začali s projektom
financovaným EÚ a FSR terénna sociálna práca na dobu dvoch rokov.
6. Výdavky školstva - na školstvo celkom boli vynaložené výdavky na tovary a služby a mzdy
a odvody v plnej výške refundované štátom ako prenesené dotácie a obcou ako originálne
dotácie a ďalej vlastnými príjmami v celkovej čiastke 20 mil. 655 tis.Sk. Škola nevyčerpala
poskytnuté prostriedky od štátu vo výške 924 tis. Sk, ktoré budú škole ako účelovo určené
prostriedky poskytnuté v roku 2009 a škola ich musí vyčerpať do 31.3.2009.
Bežný rozpočet obce bol pre rok 2008 zostavený s rozdielom + 1 mil. 951 tis.Sk.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu za rok 2008 je + 9 mil. 575 tis.Sk.
C/ P R Í J M O V Á Č A S Ť KAPITÁLOVÉHO R O Z P O Č T U :
Obec v roku 2008 predala posledný pozemok na ulici Panelová za 6 tis. Sk.
D/ V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

KAPITÁLOVÉHO

ROZPOČTU:

1. Na nákup hmotného investičného majetku sa vynaložilo 58 tis.Sk a to na nákup kontajnera
na cintorín.
2. V investičnej výstavbe bola pre rok 2008 rozpočtovaná suma 17 mil. 388 tis.Sk. Nakoľko
obec chce využiť čerpanie prostriedkov z eurofondov, nezačala v roku 2008 takmer so žiadnou
akciou. Boli vynaložené akurát výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné
konanie stavby „Miestna komunikácia ulica Lúčna“ vo výške 35 tis. Sk a Projektová
dokumentácia na akciu „20 triedna ZŠ – zateplenie a modernizácia“ vo výške 1 mil. 047 tis. Sk.

3. Základná škola vynaložila kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia – šatne
kabínky pre žiakov a rozšírenie kamerového systému v celkovej výške 498 tis. Sk.
Kapitálový rozpočet obce bol pre rok 2008 zostavený s rozdielom - 20 mil. 182 tis.Sk.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu za rok 2008 je - 1 mil. 632 tis.Sk a
je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu.

E/ F I N A N Č N É O P E R Á C I E :
Prevody z fondov tvoria v rozpočte zostatok nevyčerpaných vlastných finančných
prostriedkov, ktoré možno použiť v prípade potreby na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu.
V roku 2008 boli základnej škole zaslané nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu z roku 2007 vo výške 1 mil. 167 tis.Sk. Prostriedky z rezervného fondu a
fondu rozvoja bývania v roku 2008 neboli čerpané.

F/ R E K A P I T U L Á C I A
Rozpočet obce bol pre rok 2008 zostavený vyrovnane t.j. príjmová časť sa rovnala
výdavkovej časti. Príjmy spolu boli rozpočtované vo výške 62 mil. 050 tis.Sk. Skutočné príjmy
spolu boli dosiahnuté vo výške 47 mil. 275 tis.Sk, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na
76,2 %. Výdavky spolu boli rozpočtované čiastkou 62 mil. 050 tis.Sk, v skutočnosti boli
čerpané na 61,5 % vo výške 38 mil. 165 tis.Sk. Výsledok hospodárenia resp. rozdiel medzi
príjmami a výdavkami za rok 2008 je + 9 mil. 110 tis. Sk.

G/ Z Á V E R E Č N Ý

Ú Č E T O B C E:

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2008 – bežný a kapitálový rozpočet:
1. Prebytok hospodárenia vo výške 7,942.728,74 Sk /263.650,29 EUR/ je zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy 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 sa z
prebytku obce vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky vo výške 924.318,95 Sk /30.681,76 EUR/ účelovo určené na bežné
výdavky poskytnuté v roku 2008 od Krajského školského úradu ako dotácia na prenesené
kompetencie pre Základnú školu s materskou školou, ktoré je možné použiť v ďalšom
rozpočtovom roku do 31.3.2009 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona NR SR č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
3. Po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov navrhujeme v zmysle § 15 a § 16 ods. 8 zákona NR
SR č. 583/2004 prebytok vo výške 7,018.409,79 Sk /232.968,53 EUR/ odviesť do rezervného
fondu, ktorý môže obec v prípade potreby použiť na krytie kapitálových výdavkov v roku 2009.
H/. I N V E N T A R I Z Á C I A majetku obce k 31.12.2008
- Prílohu Záverečného účtu obce tvorí Záverečný zápis z vykonania inventarizácie
majetku obce k 31.12.2008.
II. V E D Ľ A J Š I A HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ OBCE k 31.12.2008

1. T R Ž B Y :
Celkove boli dosiahnuté tržby vo výške 745 tis. Sk s plnením plánu na 111,1 %. Za
pohrebníctvo sme dosiahli splnenie tržieb na 108,7 %, ale aj tak obec zaznamenáva nižší záujem
o kamenárstvo a kamenárske výrobky. Na úseku dopravy sme dosiahli tržby vo výške 82 tis. Sk.
Sú to celkove nízke tržby, lebo obec si drží svoj strojový park hlavne pre vlastnú potrebu, ako na
podnikanie.

2. N Á K L A D Y :
Pri hodnotení nákladov na vedľajšiu hospodársku činnosť či už u pohrebníctva alebo
dopravy možno konštatovať, že boli vynaložené účelovo, tak ako to bolo uvedené pri hodnotení
výdavkov z plnenia rozpočtu obce. Prekročenie nákladov u kamenárov je z dôvodu vyšších
vstupov a tiež narobenia výrobkov na sklad, u ktorých spotreba bola zúčtovaná a tržby budú
zaúčtované až pri predaji. Vyššie náklady v doprave sú spôsobené zastaralým strojovým parkom
všetkých pracovných strojov a nákladmi na ich opravu. Ostatné náklady tvoria podiel z
výdavkov rozpočtu obce a to z kapitol miestneho hospodárstva a správy obecného úradu v
pomere k výške tržieb dosiahnutých v hospodárskej činnosti a boli zúčtované v minimálnej
výške z dôvodu vyrovnaného hospodárskeho výsledku, ktorého strata by išla len na vrub
rezervného fondu obce.

3. HOSPODÁRSKY VYSLEDOK:
Plán vedľajšej hospodárskej činnosti pre rok 2008 bol zostavený vyrovnane bez
dosiahnutia kladného alebo záporného hospodárskeho výsledku a taká bola aj skutočnosť.

