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1. Základná charakteristika obce Strekov
Obec Strekov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
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.
Identifikačné údaje :
Názov:
Obec Strekov
Adresa pre poštový styk :
Obecný úrad Strekov 1036, 941 37 Strekov
Telefón:
035 6497 101
Fax:
035 6497 437
e-mail:
ocu@strekov.sk
web:
www.strekov.sk
Okres:
Nové Zámky
Kraj:
Nitriansky
IČO:
00309273
DIČ:
2021060591
Kód obce:
503550
Právna forma:
801 – obec /obecný úrad/
Hlavná činnosť /SK NACE/: 84110 – všeobecná verejná správa
Deň vzniku:
Obec ako samostatný územný samosprávny celok
Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a Ústavou SR.
Rozloha obce:
4.105 ha

2. Poloha obce
Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny
a strednej časti potoka Paríž v priemernej nadmorskej výške 150 m n.m. Najbližšie mestá
sú Nové Zámky juhozápadne 27 km, Komárno južne 40 km a Štúrovo juhovýchodne 24
km. Obec je spojená s vlakovou a autobusovou dopravou.

3. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 2.042 – stav k 31.12.2011
Etnické a náboženské zloženie obyvateľstva ( podľa údajov z roku 2001 )
Etnické zloženie obyvateľstva: Maďari - 88,80 %, Slováci - 9,50 %, Rómovia 1,00 %, Česi - 0,20 % a iné 0,50% /nezistené/.
Náboženské zloženie obyvateľstva: rímski katolíci - 94,70 %, reformovaná
kresťanská cirkev – 2,10%, bez vyznania - 2,50 % a iné 0,70% /nezistené/.

Výročná správa obce Strekov – rok 2011

Strana 2

4. Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo v Strekove je zložené z týchto 9 poslancov zvolených v priamych
voľbách v decembri 2010:
Tomáš Kasnyik /zástupca starostu/, Bc. Tamáš Fazekas, Peter Gulyás, Zoltán Kasnyík, Ing.
Karol Kovács, Ing. Alexander Lebocz, Katarína Mitáková, Judita Sütőová a Ing. Štefan
Szekeres.
Starostom obce, zložením sľubu dňa 9.12.2010, sa stal p. Ján Téglás.
Predsedami jednotlivých komisií sú:
a) finančnej komisie:
b) komisie pre rozvoj, investície a životné prostredie:
c) komisie pre školstvo a kultúru :
d) komisiu pre šport a mládež:
e) komisiu pre sociálne veci a zdravotníctvo:
f) komisiu na ochranu verejného poriadku:

Tomáš Kasnyik
Ing. Alexander Lebocz
Katarína Mitáková
Zoltán Kasnyík
Judita Sütőová
Peter Gulyás

Členmi komisií sú:
a) finančná komisia: Ing. Karol Kovács, Judita Sütőová, Mária Bujnová
b) komisia pre rozvoj, investície a životné prostredie:
Ing. Karol Kovács, Ing. Štefan Szekeres, Vojtech Izsák
c) komisia pre školstvo a kultúru:
Ladislav Balogh, Mária Sebőková, Jozef Kovács ml.
d) komisia pre šport a mládež: Bc. Tamás Fazekas, Zsolt Dékány, Imrich Laczkó
e) komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo:
Katarína Kecskésová, František Vida, Mária Kovácsová
f) komisia na ochranu verejného poriadku:
Alexander Huška, Gabriel Téglás, Jozef Kovács st.
Hlavným kontrolórom obce je: Terézia Skalová

5. Erb obce
V zelenom štíte strieborný biskup v striebornom, zlato lemovanom habite so zlatým
náprsným krížom, zlatou odvrátenou berlou vo vystretej pravici a zlatým zemským
jablkom v ľavici.
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6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1075. V r. 1156 daroval ostrihomský arcibiskup
desiatky dediny Kurt kanonikom ostrihomského kostola, v dedine bol ovčinec. Lambert v r.
1255 predal zem Curth magistrovi Povšemu a ďalším zemanom. Z roku 1328 je známy
kamenný kostol. V 14. stor. časť obce patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu, súčasne bol
majetkom Madáryovcov a miestnych zemanov. V období tureckej nadvlády v r. 1552 stálo v
obci 10 domov, v r. 1570 30 domov.

Obyvatelia pestovali hlavne pšenicu a hrozno. Z remesiel sa zaoberali tkáčstvom a
čižmárstvom. Na arcibiskupskom hospodárstve sa konávali dobytčie trhy. Prvá zmienka o
učiteľovi je v kanonickej vizitácii z r. 1754. Rím. kat. barokový kostol Všechsvätých
pochádza z r. 1755, prestavovaný bol v r. 1929.
Obec Strekov je kolískou pivničného festivalu a je súčasťou južnoslovenskej vinohradníckej
oblasti a strekovského vinohradníckeho rajónu, ktorý patrí medzi tie najteplejšie na
Slovensku. Mierne južné a juhozápadné svahy, priaznivé pôdne a klimatické podmienky a
svedomitá, starostlivá práca vinohradníkov pravidelne zaručujú vysokú kvalitu hrozna.

Vinohrady sú pýchou nejednej strekovskej rodiny, veď pestovanie hrozna a výroba vína v
každej rodine má dlhú tradíciu. Z kvalitnej suroviny sú vyrábané akostné odrodové vína a
vína výberovej kvality, ako sú napríklad bobuľové a hrozienkové výbery. Pravé veľkoplodové
stolové odrody v tunajších podmienkach dozrievajú do nevídaných podôb. Tajomstvo v sude
ukrytého umenia je najvzácnejším dedičstvom od našich predkov.
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7. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola,
Strekov – Kürt 876
941 37 STREKOV
tel./fax: 035/64 97 138
www.zsmstrekov.edu.sk

 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Strekov – Kürt 987
941 37 STREKOV
tel.: 035 / 64 97 134

8. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
 Zdravotné stredisko – Egészségügyi központ
Strekov 931, 941 37 Strekov – v prenájme:
Holmed, s.r.o.,
MUDr. Kristína Teliarová Nagyová
Rúbaň 335
941 36 Rúbaň
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9. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
 Knižnica Villebalda Dancziho
– Danczi Villebald könyvtár
Strekov 1036
941 37 Strekov
tel./fax: 035/64 97 560

 Rímsko-katolický farský úrad
– Római Katolikus Plébániahivatal
Strekov 62
941 37 Strekov
Tel.: 035/64 97 120

Obec žilo a žije čulou kultúrnou a športovou činnosťou. Nachádzajú sa tu agilné a aj v širšom
regióne známe organizácie, spolky a združenia ako napr.: CSEMADOK /Maďarský
spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku/, skauti, zväz poľovníkov, spolok vinohradníkov a
vinárov - každoročne organizuje festival vína, futbalový klub, stolnotenisový oddiel
/organizuje medzinárodný turnaj Memoriál Flóriána Hegedűsa/, tradične sa tu koná keltýšsky
festival, súťaže vinárov, konferencia o víne, Spolu pre všetkých – Klub dôchodcov, atď.

10. Hospodárstvo
Významnejšie podnikateľské subjekty v obci sú:







GRANITE AND MARBLE INTERNATIONAL, spol. s r.o., Strekov 94
FERROTECH MasterCraft, s.r.o. , Strekov 741
Poľnohospodárske družstvo Strekov, Strekov 55
STREKOV 1075, s.r.o., Strekov 1075
Coop Jednota, Nové Zámky SD, prevádzky na súp.č. Strekov 383 a 385
Reštaurácia Szekeres, Imrich Szekeres, Strekov 945

Výročná správa obce Strekov – rok 2011

Strana 6

11.Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie

Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ústanovením § 10 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky ( ďalej len bežný
rozpočet ), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( ďalej len kapitálový rozpočet )
a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. 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 25.11.2010 uznesením
č. 40/20101125
Bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa
- druhá zmena schválená dňa
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Rozpočet obce Strekov k 31.12.2011
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
849.187
Výdavky celkom
775.626
Hospodárenie obce-prebytok 73.561
Z toho:
Bežné príjmy
847.421
Bežné výdavky
760.203
prebytok bežného rozpočtu 87.218
Kaptálové príjmy
1.766
kapitálové výdavky
15.423
Schodok kapitálového rozpočtu - 13.657
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin.operácií

0
0
0

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €
Rozpočet na rok 2011
848.350

Skutočnosť k 31.12.2011
849.187

% plnenia
100,1 %

1/ Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
846.584

Skutočnosť k 31.12.2011
847.421

% plnenia
100,1 %

a / Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 330.325 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 330.325 €, čo predstavuje plnenie na
100 %.
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b/ Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 122.400 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 122.366 €
Čo je 99,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške
106.283 €, dane zo
stavieb boli vo výške 16.028 €.
K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 10.085,50 €
Plán
c/ Dań za psa
1155
d/ Daň za užívanie verejného priestranstva
927
e/ Daň za nevýherné hracie prístroje
f/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19.318

Skutočnosť
1155
927
19.448

k 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na poplatku za odpad vo výške: 40.174,33 €
2.Bežné príjmy - nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2011
19.905

Skutočnosť k 31.12.2011
20.731

% plnenia
104,1 %

a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8.800 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 8.723 €,
Čo je 99,1 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1.002 € a príjem z
prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 7.721 €.
b/ Administratívne a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky –správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11.105 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 12.008 €
Čo je 108,1 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov a za prevádzku výherných
hracích prístrojov, ktoré sú vo výške : 10.553,50 €.
1. Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2011
10097
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Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Suma v €

Účel
3471,54 a matričnú činnosť

1. Obvodný úrad N.Z

evidencia obyvateľov

2.UPSVaR N.Z
3. Krajský školský úrad
4.Krajský školský úrad
5.Krajský školský úrad
6.ÚPSVaR N.Z

572,22
258021,40
4122,00
4303,00
1012,60

na rodinné prídavky
na školstvo ZŠ
na vzdel. preukazy
na dopravu žiakov
na školské potreby HN

7.ÚPSVaR N.Z

na povodne

8.ÚPSVaR N.Z

2869,26 na stravovanie HN
1937,20 Spoločný stav úrad
110,33 na pozemné komunikácie

9.Krajský stavebný. úrad
10.Krajský úrad pre cestnú
dopravu
11.Krajský úrad život.prost.
12. ÚPSVaR N.Z
13. KŠÚ Nitra
14.Krajský školský úrad
15.Úrad vládyí SR
16.Obvodný úrad N.Z
Spolu

237,50
49022,81
1290,00
1887,00
10494,65
2174,00
341.525,51 €

na životné prostredia
´ÚPSVaR na dohody 50i, 50j
Pre deti zo znevýhod. Prostr.
Pre MŠ
Strekovský festival vína
Sčítanie obyvateľov

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
1766

Skutočnosť k 31.12.2011
1766

% plnenia
100 %

a/ Príjem z predaja kapitálových aktív: b/ Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 1766 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1766 € čo
Predstavuje 100 % plnenie.
c/ Granty a transfery
3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2011
0
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2.2 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v eurách
Rozpočet na rok 2011
848350

Skutočnosť k 31.12.2011
775626

% plnenia
91,4

Skutočnosť k 31.12.2011
760203

% plnenia

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2011
777014
V tom
Funkčná klasifikácia

97,8

Rozpočet
187483
2886
75077

Skutočnosť
187194
2886
74994

% plnenia
99,8
100,0
99,9

Bývanie a občianska
vybavenosť

22638

22625

99,9

Verejný poriadok a
bezpeč.

14100

14097

99,9

Rekreácia,
kultúra,náboženstvo

81090

81142

100,1

Vzdelávanie-predškolská
výchova

46545

46552

100,0

Vzdelávanie-základné
vzdelanie
Vzdelávanie-školské
stravovanie + ŠKD

271831

255264

93,9

55385

55425

100,0

Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného
prostredia

Sociálne zabezpečenie

19979
20024
777014
760203
a/ mzdy, platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Spolu:

100,2
97,8

Z rozpočtovaných 184156 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 184150 € čo
je 99,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ ,obecnej polície,
matriky, SOcÚ, opatrovateľskej služby,knižnice, pracovníkov na základe dohody s ÚPSVa R /
§ 50i, § 50j/ a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
b/ Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných i 65491 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 65488 €
Čo je 99,9 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c/ tovary a služby
Z rozpočtovaných 192756 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 192436 €
Čo je 99,8 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, material, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a
služby.
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d/ Bežné transfery
Z rozpočtovaných 18615 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 18658
Čo predstavuje 100,2 % čerpanie.

€

e/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocmi
Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 vo výške 0 €
čo predstavuje 0 % čerpanie.

2./ Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2011
71336

Skutočnosť k 31.12.2011
15423

% plnenia
21,62 %

V tom:
Funkčná klasifikácia
Bývanie a občianska
vybavenosť
Rekreácia , kultúra
náboženstvo
Základné vzdelanie

Rozpočet
69100

Skutočnosť
13187

% plnenia
19,1

1230

1230

100

1006

1006

100

71336

15423

21,62

Výdavky verejnej správy
Ochrana životného prost.
Ekonomická oblasť
ZŠ ŠJ - vzdelávanie PS

Spolu

Ide o nasledovné investičné akcie”
Nákup pozemkov
Nákup výpočtovej techniky - notebook
Nákup strojov / drvič, krovinorez/
Multifunkčné zariadenie knižnica
Stolnotenisový stôl
INFO PANEL
Projektová dokumentácia - Revitalizácia obce

88,918,3.187,240,490,500,10.000,-

Spolu:

15.423 €
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3.Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0%

Z rozpočtovaných 0 na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k
31.12.2011 vo výške 0 €, čo predstavuje 0 %.

4.Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Rozpočet na rok 2011
315996

Skutočnosť k 31.12.2011
299471

% plnenia
94,8

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektiviou:
Základná škola
ŠKD
ŠJ ZŠ

254359 €
8973 €.
36139 €
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 – 2014
2.3.1. Príjmy celkom

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

Skutočnosť k 31.
Plán na rok 2012 Plán na rok 2013 Plán na rok 2014
12. 2011
849187
1408990
831010
824070
846900
1766

847840
560650

828850
1660

821570
2000

521

500

500

500

2.3.2. Výdavky celkom

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

Skutočnosť k 31.
Plán na rok 2012 Plán na rok 2013 Plán na rok
12. 2011
2014
775626
1408990
831010
824070
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ZISTENIE VÝSLEDKU ROZPOĆTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE STREKOV ZA
ROK 2011

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu
Finančné operácie

Príjmy
847.421
1.766
849.187
0

Výdavky
760.203
15.423
775.626
0

Prebytok/schodok
87.218
-13.657
73.561
0

Výsledok hospodárenia za rok 2011 :
Prebytok:

73.561 €
- 15.175,38 nevyčerpané štátne dotácie

ktoré je možné použiť v nasledujúcom 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.

Prebytok:
Rozdelenie prebytku z hospodárenia :
Tvorba RF vo výške 10%

ZOSTATOK:

58.385,62 €
58.385,62 €

5.838,56 €
___________________________________________
52.547,06 €

= 52.547 €

Zostatok previesť do príjmov obce v roku 2012 na kapitálové výdavky :
Na project:
Revitalizácia centra obce Strekov 06.2.0 717 001 41
cca: 30262 €
Zlepšenie systému odpadového hospodárstva
05.1.0 714 004 41
cca: 13708 €
Nákup osobného auta:
01116 714 001 41 nákup osobných automob.
cca: 8577 €
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Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.
z. za rok 2011 vo výške 5.838,56 € bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
uznesením č. 160/24052012 zo dňa 24.5.2012 schválený na tvorbu rezervného fondu.
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.
z. za rok 2011 vo výške xxxxxx € bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
uznesením č. .......---........... zo dňa ........---.............. vysporiadaný:




z rezervného fondu €
z ďalších peňažných fondov €
z návratných zdrojov financovania €

12.Bilancia aktív a pasív v celých €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu:

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011
2309777

2113201

1880033
429744

1683457
429744

Obežný majetok spolu:
Z toho:
Zásoby
Zúčt.medzi subjektami
verejnej správy
Pohľadávky
Finančný majetok

246755

324306

3353
83129

3344
111315

71062
89211

75308
134339

Časové rozlíšenie -NBO

7025

2915

2563557

2440422

Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančý majetok

Prechodné účty aktív
MAJETOK SPOLU:
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PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia
majetku
Vlastné imanie
Z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Z toho:
Nevysporiadaný VH
minul.rokov
Výsl.hospodárenia za účt.obd.

ZS k 1.1.2011

Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné pri
Rezervy krátkodobé
Zúčt. Medzi subj. VS
Časové rozlíšenie - VBO
Vlastné imanie a záväzky
spolu:

KZ k 31.12.2011

2329760

2200638

2329760

2200638

2375922

2218742

-46162

-18104

54570

60820

3135
42445
8777
213
179227
2563557

837
47974
12009
178964
2440422

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

-

významných prírastkov majetku
predaja dlohodobého majetku
..

13.Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Stav k 31. 12. 2010
1690
69372

Stav k 31. 12. 2011
1692
73616

Záväzky
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Závä zky
Stav k 31. 12. 2010
Záväzky do lehoty splatnosti
36741
Záväzky po lehote splatnosti
8839
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Stav k 31. 12. 2011
40454
8357

nárast / pokles pohľadávok
nárast / pokles záväskov

14.Hospodársky výsledok v celých eurách
Názov

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Služby
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 - Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačnách
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne vánosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok ( + klaný HV, záporný HV)
Výročná správa obce Strekov – rok 2011

Skutočnosť
k 31. 12.
2010
628705
78498
114226
256114
1093
14004

Skutočnosť
k 31. 12.
2011
741346
83787
205358
284967
997
11493

73633

79142

5285

4520

85836

70820

16
582543
9250

262
723242
4147

445636
14089
3518

492085
20306
8777

99

52

109951

197875

-46162

-18104

Skutočnosť
k 31.12.
2012

Skutočnosť
k 31.12
2013

Strana 18

Hospodársky výsledok ( kladný, záporný) v sume – 18.104,- € bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov .

15.Ostatné dôležité informácie
15.1 Poskytnuté dotácie
V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie
Suma prijatých
prostriedkov v €

15.2 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Revitalizácia centra obce - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Obnova systému odvodňovacích jarkov v obci - Environmentálny fond
-
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15.3 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Bujnová Mária

V Strekove, dňa 24. mája 2012
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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