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Záverečný účet obce Málinec 
 

Výročná správa obce Málinec za rok 2010 
 
Obec Málinec je právnickou osobou, ktorá za podmienok určených zákonom hospodári 
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Svoje samosprávne funkcie vykonáva v zmysle 
zákona 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Na plnenie svojich úloh 
vydáva všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom.  
Predstaviteľmi orgánov obce je starosta obce a obecné zastupiteľstvo pozostávajúce z 9 
poslancov. OZ v roku 2010 zasadalo na 7 riadnych a 4 mimoriadnych zasadnutiach, kde 
rokovali o základných otázkach života v obci. Uznesenia zo zasadnutí  OZ boli zverejnené v 
Obecnom spravodaji. Obecné zastupiteľstvo schválilo  vytvorenie nasledovných komisií: 
komisia pre výstavbu a stavebný poriadok, komisia pre financie a rozpočet, komisia kultúrna, 
komisia športová, komisia pre sociálne veci, komisia pre ochranu  verejného záujmu, komisia 
na prešetrenie a vybavovanie sťažností.  
Obec Málinec v roku 2010 viedla účtovníctvo v rozsahu opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO 
a obce v znení neskorších opatrení a v zmysle zákona o účtovníctve. 
Od 1.1.2008 sa uplatňuje nová metodika, ktorej podstatou bolo zavedenie zásady zohľadnenia 
všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období, v ktorom vznikli  bez ohľadu na deň ich 
úhrady, resp. inkasa. Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel nákladov a výnosov. 
Zaviedol sa systém časového rozlíšenia nákladov a výnosov, povinnosť tvorby rezerv 
a opravných položiek. Pre sledovanie vzájomných zúčtovacích vzťahov vznikajúcich zo 
spôsobu financovania v rámci subjektov verejnej správy a mimo neho sa účtujú rôzne druhy 
transferov.  
Na vedenie účtovníctva používala obec SW firmy Remek s.r.o. Nitra, ktorá zabezpečuje 
aktualizáciu svojho programu v zmysle platných predpisov. 
Obec Málinec vypracovala k 31.12.2010 nasledovné účtovné výkazy a finančné výkazy 
v zmysle opatrení MF SR: 
 

1. účtovné výkazy a poznámky- súvaha, výkaz ziskov a strát , poznámky 
2. finančné výkazy- FIN 1-04 finančný výkaz o plnení rozpočtu obce subjektu verejnej 

správy, FIN 7-04 finančný výkaz o prírastu a úbytku vybraných pohľadávok 
a záväzkov subjektu verejnej správy. 

 
Uvedené výkazy vypracovala aj rozpočtová organizácia zriadená obcou - Základná škola 
v Málinci. 
 
Rozpočet obce 
Podľa ustanovenia § 4 ods. 3, písm.b. zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení  obec pri 
výkone samosprávy zastavuje a schvaľuje svoj rozpočet. Obec podľa zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách zostavila rozpočet na rok 2011 ako súčasť viacročného rozpočtu  
obce na roky 2011-2013. V zmysle uvedeného zákona sa rozpočet členil na časť bežného, 
kapitálového a finančného rozpočtu. Súčasťou rozpočtu obce bol aj rozpočet zriadenej 
rozpočtovej organizácie. V príjmovej časti sa premietli finančné vzťahy k obyvateľom obce, 
právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce v podobe daňových a nedaňových 
poplatkov, ďalej finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu na úseku prenesených a originálnych 
kompetencií. Vo výdavkovej časti sa premietli náklady na samosprávne funkcie obce, na 
výkon prenesených a originálnych funkcií obce, výdavky spojené s údržbou a zhodnocovaním 
majetku obce a úhrada záväzkov vyplývajúcich z plnenia dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov. 
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Zákon 583/2004 z.z. vo svojej novele zaviedol povinnosť programového rozpočtovania. Na 
základe uvedeného obec zostavila na rok 2010 aj programový rozpočet. Tento, na rozdiel 
o klasického rozpočtu, pridáva údaje o merateľných ukazovateľoch. Je rozdelený na 
programy, ktoré predstavujú súbor aktivít na splnenie definovaných cieľov prezentovaných 
v podobe podprogramov. 
Plnenie finančného a programového rozpočtu tvorí prílohu tejto správy. 
 
Finančný rozpočet obce na rok 2010 bol schválený ako vyrovnaný uznesením OZ v Málinci 
dňa 11.12.2009 uznesením č. 8/2009 . Aktualizovaný bol rozpočtovým opatrením č. 1/2010 
uznesením č. 9/2010.  
Podrobné členenie príjmov a výdavkov je uvedené v prílohe tohto dokumentu, ktorým je 
plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2010. Tu je premietnuté plnenie položiek príjmu 
a výdavku v € aj v percentuálnom plnení. 
 
Príjmy bežného rozpočtu v eur 

 Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

111003 Výnos dane z príjmov 275000 240000 223614 
121001 Daň z nehnuteľnosti 14300 14300 12319 
121002 Daň z nehnuteľnosti 18200 18200 20507 
121003 Daň z nehnuteľnosti 430 430 409 
133001 Za psa 750 1100 1132 
133006 Za ubytovanie 1000 1000 910 
133012  Za užívanie ver. priestranstva 300 400 480 
133013 Za komunálne odpady 10500 11000 11233 
211003 Dividendy 7000 2000 0 
212002 Z prenajatých pozemkov 200 200 110 
212003 Z prenajatých budov 67000 67000 68446 
212004 Z prenájmu strojov 2000 2000 322 
221004 Ostatné poplatky 6500 6500 5947 
223001 Za predaj výrobkov a služieb 22000 25000 198 
223002 Za MŠ 22000 25000 23445 
222003 Za porušenie predpisov 0 200 630 
223004 Za prebytočný hnuteľ. majetok 100 100 500 
242 Úroky z vkladov 50 50 26 
291001 Príjmy od fyzickej osoby 0 135 317 
292019 Z refundácie 0 12000 8561 
312008 Z rozpočtu VÚC 0 0 500 
312001  Zo štátneho rozpočtu 279130 329645 341040 
zš Z predaja výrobkov a služieb 0 20 213 
zš Za ŠKD 0 300 354 
zš Poplatky za stravné 0 4000 4920 
zš Z prenájmu 1000 1100 741 
spolu  706190 737410 726874 
Príjmová časť bežného rozpočtu bola splnená v časti príjmov obce na 98,45 % a príjmy 
základnej školy na 114,89%.  
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Výdavky bežného rozpočtu v eur 

 Názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

01116 Výdavky verejnej správy 124000 124000 116148 
0112  Finančná a rozpočtová oblasť 840 400 602 
0133 Iné všeobecné služby 1750 6000 9236 
0160 Všeobecné verejné služby – voľby 0 4000 3326 
0170 Transakcie  verejného dlhu 90 110 115 
0320 Ochrana  pred požiarmi 5500 5500 3922 
0412 Všeobecná pracovná oblasť 25000 38000 34793 
0451 Cestná doprava 3000 3000 2512 
0510 Nakladanie s odpadmi 16500 16500 17684 
0520 Nakladanie s odpadovými vodami 26000 26000 30681 
0640 Verejné osvetlenie 8000 9000 11037 
0660 Bývanie a občianska  vybavenosť 49000 49000 37270 
0810 Rekreačné  a športové služby 15500 15500 11900 
0820  Kultúrne  služby 25000 24000 23529 
08205 Knižnice 2300 2000 2197 
08207 Pamiatková starostlivosť 500 500 0 
08209 Ostatné kultúrne služby  100 50 172 
0830 Vysielacie a vydavateľské služby 1650 2000 1951 
0840  Náboženské a iné spoloč. služby 7000 5000 3315 
0911  Predškolská výchova 43200 43200 48619 
0912 Základné vzdelávanie 261300 278970 282973 
09501 Zariadenia záujmovej činnosti 19720 19720 20210 
09601 Školské stravovanie 30700 30700 32869 
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované 400 400 302 
10202  Staroba- ďalšie sociálne  služby 15700 15700 12071 
1070 Strava deti v HN 0 8500 12607 
10702 Zariadenia sociálnych služieb 0 700 718 
1090 Sociálne zabezpečenie inde 

neklasifikované 
100 100 50 

10703 Ďalšie soc. služby - práčovňa 1000 1000 1046 
Spolu  683850 729550 721855 
Výdavková časť bežného rozpočtu bola splnená na 98,95 % 
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Príjmy kapitálového rozpočtu v eur 

 Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

231 Príjem z predaja kapit. aktív 1600 600 330 
233001 Z predaja pozemkov 100 5000 4982 
322001 Zo štátneho rozpočtu 0 39830 39833 
322002 Zo štátneho účelového fondu 0 39700 39700 
Spolu  1700 85130  84845 
Príjmy kapitálového rozpočtu boli naplnené na 99,67%. 
 
Výdavky kapitálového rozpočtu v eur 

 Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

0451 Správa a údržba ciest 0 9100 1100 
0912 Základné vzdelávanie 35200 35200 35220 
0520 Nakladanie s odpadovými vodami 0 18060 18600 
0540 Premostenia  0 23700 23691 
0810 Športové a rekreačné služby 0 47070 48228 
0830 Vysielacie služby 0 200 197 
0620 Rozvoj obcí 11180 0 0 
0660 Bytové hospodárstvo 0 1100 749 
Spolu  46380 134430 127785 
Výdavky kapitálového rozpočtu boli splnené na 95,06%. 
 
 
Plnenie finančného rozpočtu podľa vnútorného členenia: 
Bežné  príjmy 726874,46 €  
Bežný výdavok 721855,15 €  
Prebytok bežného rozpočtu 5019,31 € 

 
 

Kapitálové príjmy 84844,97 €  
Kapitálové výdavky 127785,42 €  
Schodok kapitálového rozpočtu 42940,45 € 

 
 

Príjmy finančného rozpočtu 54252,63 €  
Výdavky finančného rozpočtu 11119,78 €  
Prebytok finančného rozpočtu 43132,85 € 

 
 

Príjmy spolu 865972,20  €  
Výdavky spolu 860760,35 €  
Celkom rozpočet 5211,85  €  
 
Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmena stavu 
peňažných prostriedkov. Z rozdielu medzi prebytkom bežného rozpočtu a schodkom 
kapitálového rozpočtu treba pre účely vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia vylúčiť 
nevyčerpané dotácie obce, ktoré je možné podľa §8 zákona č. 523/2004 z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy použiť v nasledujúcom roku t.j. 13.100,37€ 
Porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok 
hospodárenia za účtovné obdobie. Rozdiel medzi výnosmi na účtoch účtovej triedy 6 v sume 
512531,93 € a nákladmi na účtovej triede 5 v sume 593060,67 € je schodok 80528,74 €. 
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Plnenie programového rozpočtu v členení podľa jednotlivých podprogramov tvorí prílohu 
tohto dokumentu. Obec mala v roku 2010 zadefinované nasledovné programy: 
Výdavky programu Plnenie k 31.12.2010 v € 
celkom 860760 
Program l:Plánovanie,manažment,kontrola 36375 
Program 2:Interné služby 10663 
Program 3:Služby občanom 16432 
Program 4:Odpadové hospodárstvo 65896 
Program 5:Komunikácie 8381 
Program 6:Vzdelávanie 430165 
Program 7:Šport 60049 
Program 8:Kultúra 25726 
Program 9:Prostredie pre život 36157 
Program 10:Bývanie 44674 
Program 11:Sociálne služby 42103 
Program 12:Administratíva 84139 
 
 
Finančné usporiadanie vzťahov voči Základnej škole s právnou subjektivitou v Málinci: 
 
Základná škola s právnou subjektivitou hospodári so zverenými finančnými prostriedkami 
samostatne, pričom musí dodržať účel určený rozpočtovým opatrením resp. povoleným 
prekročením nákladov. V roku 2010 je boli škole poskytnuté finančné prostriedky v  oblasti 
prenesených kompetencií z KŚÚ- normatívne prostriedky 276515,96€, nenormatívne 
prostriedky 4043,60€ a  z podielových daní na originálne kompetencie na činnosť jedálne 
a školského klubu v sume 47306,00€. ZŠ mala v roku 2010 vlastné príjmy regulované obcou 
za telocvičňu, školskú jedáleň, ŠKD a za zber papiera. 
Obec eviduje na účte prostriedkov ŠR peniaze vrátené zo ZŠ, ktoré môže škola použiť 
v zmysle zákona 523/2004 z.z. ,par.8,ods 5 v roku 2011 v sume 13.100,37 €. 
 
Bilancia aktív a pasív: 
 
Obstaraný dlhodobý hmotný majetok bol ocenený v obstarávacej cene, zásoby v obstarávacej 
cene a pohľadávky a záväzky v menovitej hodnote. 
Obec používa rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa zákona 
o účtovníctve. Sadzby odpisov a doba odpisovania je určená podľa zákona č. 366/1999 z.z. 
o dani z príjmov. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 
1 4 ¼ 
2 6 1/6 
3 12 1/12 
4 20 1/20 
5 30 1/30 

 
V roku 2010 obec neobstarala dlhodobý nehmotný majetok. 
Pohyb v dlhodobom hmotnom majetku bol nasledovný /majetok je uvedený v obstarávacej 
cene a zostatkovej cene/: 
Hodnota oprávok za predmetné účtovné obdobie bola 1535154,80 €. 
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Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC 
k 31.12.2009 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

OC 
k 31.12.2010 

Pozemky 031 012 78159  4776 73383 
Umelecké diela a zbierky 032 013 17575   17575 
Predmety z drahých kovov 033 014 0   0 
Stavby 021 015 2782490 154451 36071 2900870 
Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnut. vecí 

022 016 65778 0 0 65778 

Dopravné prostriedky 023 017 34596 0 2489 32107 
Pestovateľské celky trvalých 
porastov 

025 018 0   0 

Základné stádo a ťažné 
zvieratá 

026 019 0   0 

Drobný DHM  028 020 45050   45050 
Ostatný DHM 029 021 0   0 
Spolu   3023648 154451 43336 3134763 
 
 
 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Zostatková 
hodnota 

k 31.12.2009 

Zostatková 
hodnota 

k 31.12.2010 
ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 78159 73383 
ZH umeleckých diel 
a zbierok 

/032/ - /092/ 013 17575 17575 

ZH predmetov z drahých 
kovov 

/033/ - /092/ 014 0 0 

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 1467655 1495973 
ZH samostatných 
hnuteľných veci a súborov 
hnuteľných. vecí 

/022/ - /082+092/ 016 15369 10909 

ZH dopravných 
prostriedkov 

/023/ - /083+092/ 017 2654 1768 

ZH pestovateľských celkov 
trvalých porastov 

/025/ - /085+092/ 018 0 0 

ZH základného stáda 
a ťažných zvierat  

/026/ - /086+092/ 019 0 0 

ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020 0 0 
ZH ostatného DHM /029/ - /089+092/ 021 0 0 
Spolu   1581412 1599608 
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Obec mala k 31.12.2010 rozpracované nasledovné investičné akcie: 

Účel Suma 

obecné studne 235,68 € 
rekonštrukcia miestnych komun 497,91 € 
rekonštrukcia OcÚ 159,33 € 
geometrická plán priemys. park 497,71 € 
geom. plán-oddelenie parciel ČOV 216,39 € 
rekonštrukcia budovy mat. školy 415,00 € 
rekonštrukcia budovy zdrav. strediska 882,00 € 
turistický prístrešok Hrad 182,57 € 
turistické odpočívadlo Chlad. studňa 82,98 € 
sušiareň ovocia 292,11 € 
hnedá priemyselná zóna 75 565,00 € 
regenerácia sídiel, centra obce 9 073,23 € 
kanalizačná prípojka 2x6b.j. 300,00 € 
celkom 88 399,91 € 
 
Dlhodobý finančný majetok predstavujú akcie obce v Dexii banke Slovensko a.s. – kmeňové 
akcie sú v hodnote 3990,00€ a v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 280194,00 €, 
podiel obce na majetku Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár v hodnote  44.347,37 €. 
 
Drobný hmotný majetok od 16,50€/ks do 996,00€/ks, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej 
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje priamo do spotreby a eviduje sa na 
podsúvahovom účte 752. Dlhodobý hmotné majetok v ocenení od 996,01€/ks do 1700,00€/ks, 
ktorého prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok sa od 1.3.2009 účtujú ako 
drobný dlhodobý hmotnú majetok na účte 028.  
 
Podsúvahový účet 752 mal k 31.12.2010 stav 130.567,00€ v členení: 
Nehmotný - software do PC 1005,52 
Hmotný - obecný úrad  25061,21 
 - kultúrne služby 20852,26 
 - knižnica 19236,44 
 - muštáreň 50,82 
 - areál TJ 2252,74 
 - menšie obecné služby 7360,24 
 - materská škola 12396,48 
 - škol.jedáleň v MŠ  1390,49 /uvedené má v prenájme ŠJ v ZŠ Málinec/ 

 - obecná chata 991,83 
 - fitnes zariadenie 2011,52 
 - ČOV 346,97 
 - dielňa  13352,58 
 - v prenájme podľa nájomných zmlúv 4026,45 
 - požiarna zbrojnica 9953,40 
 - dom smútku 3446,29 
 - práčovňa 2283,84 
 - dopravné značky 3021,13 
 - Málinčok 1526,79 
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Na podsúvahovom účte 751 sa vedú nevymohnuté pohľadávky za prenájom pôdy 172,12 € 
a za daň z nehnuteľnosti 3646,52 €  za PD Málinec, ktorý je v konkurze. Na podsúvahovom 
účte 753 obec vedie pohľadávky po lehote splatnosti na základe rozhodnutia OZ – Milan 
Kípeť v sume 1121,65 €. Podsúvahový účet 753 zachytáva sumu majetku zvereného na 
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva do správy základnej školy v sume 842830,27€. 
Požiarne auto IVECO, ktoré má obec požičané z Kraj. riaditeľstva hasičského zboru v sume 
78450,32€  ma obec vedené na účte 755. 
 
Podrobná správa o inventarizácii tvorí prílohu tohto dokumentu. 
 
Transfery obce 
 
V roku 2010 obci Málinec boli poskytnuté  tieto dotácie: 
 
Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
Názov zostatku  
v členení podľa 
štruktúry súvahy 
/riadky súvahy 134 až 
139/ 
/záväzok/ 
riadok 137,účet 357 

Stav  
záväzku 
k 31.12. 

2009 

Druh  
transferu 
/bežný, 

kapitálový
/ 

Príjem   
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

 
+ 

Zúčtovanie  
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie  
do výnosov 
budúcich 
období  

/účet 384/ 
- 

Stav  
záväzku 
k 31.12. 

2010 
z dôvodu 
prijatých 
transferov 

BBSK /80 rokov TJ/ 0 BT 500 500 0 0 
Krajský školský úrad 
/elektrorekonštrukcia/ 

35220 KT 0 0 35220 0 

Obvodný úrad 
Lučenec/CO/ 

0 BT 105 105 0 0 

Obvodný úrad 
Lučenec/voľby/ 

0 BT 3298 3298 0 0 

Krajský školský úrad 
/mš,zš/ 

14489 BT 282443 283832 0 13100 

Ministerstvo vnútra 
/matrika, REGOP/ 

0 BT 2217 2217 0 0 

Ministerstvo financií 0 BT 16934 16934 0 0 
Úrad vlády SR 4544 BT 0 4544 0 0 
Úrad vlády 
SR/viacúčelové ihrisko/ 

0 KT 39833 0 39833 0 

Environfond 0 KT 39700 0 39700 0 
ÚPSVaR Poltár, 
Lučenec 
/ obec, žš/ 

0 BT 28493 28493 0 0 

Fond sociálneho 
rozvoja 

0 BT 7549 7549 0 0 

SPOLU 54253  421072 347472 114753 13100 
Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
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V roku 2010 boli z rozpočtu obce Málinec poskytnuté dotácie resp. finančné príspevky 
v zmysle VZN č. 1/2007 a §7 zákona č.583/2004 z.z.: 
Príjímateľ dotácie – účet 372 Suma v EUR 
Mikroregion Hornohrad ISC Málinec  177,98 
TJ- futbalový oddiel 5999,60 
Slov.zväz protifašistických bojovníkov 100,00 
Klub dôchodcov  27,05 
TJ- stolný tenis 20,00 
CELKOM 6324,63 
Uvedené výdavky rozpočtu boli k 31.12.2010 vyúčtované listinnými dôkazmi. 
 
Pohľadávky a záväzky obce 
Obec Málinec mala ku dňu zostavenia účtovnej závierky pohľadávky a záväzky ocenené 
menovitou hodnotou v tomto členení: 
 
1.  Pohľadávky  

318.1 - stočné: 522,10 € 
318.3 - TKO: 676,63 €   
318.8 - nájomné za chaty v Ipeľskom Potoku: 22,31€ 
318.9 - nájomné za byty v Málinci: 11.555,90 € 
391.18 - opravná položka k pohľadávkam: 43,67 € 
Celkom pohľadávky 318 v sume 12.776,94 € 

 
319.1 - daň z nehnuteľnosti rok: 139,18 € 
319.2 - za psa: 24,00 € 
391.19 - opravná položka k pohľadávkam: 143,10€ 
Celkom pohľadávky 319 v sume 163,18€ 

 
378 - iné pohľadávky: 1636,60 € 
/nepreplatené náklady z úradu práce k 31.12.2010/ 
 

2. Finančný majetok 
 

� 261 peniaze  na ceste: 1.828,57 € 
� 221 základný bežný účet: 30.821,30€ 
�          -     221 VÚB: 14.304,98 € 

- 221.3. VÚB: 13.165,76 €  
- 221.5 Dexia banka Slovensko a.s.: 6,86€ 
- 221.1 Dexia banka Slovensko a.s.: 1290,66 € 
- 221.11 účet sociálneho fondu: 2.053,04€ 

 
3. Časová rozlíšenie 

Náklady budúcich období – účet 381: 277,24 € /predplatné/ 
Príjmy budúcich období – účet 385: 783,63 €    /nájomné/ 

 
4. Rezervy  

Krátkodobé rezervy: na dovolenky účet 323.2: 11.888,06 € 
                                  na  nevyfakturované dodávky účet  323.1: 3.375,00 € 

 
5. Zúčtovanie medzi subjektmi ver. správy 

Nevyčerpaná, prenesená dotácia ZŠ účet 357 : 13.100,37€  
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6. Záväzky vyplývajúce z úverov 
- zo ŠFRB: akcia stavba Bytový dom Málinec, zostatok z úveru č. 607/1808/2001 

v sume 56.080,93 € a akcia Prestavba neb. priestorov v športovom areáli, zostatok 
úveru č. 607/597/2007 v sume 7.400,19 € 

- prvý municipálny úver 25/022/01 v sume 3580,00 € 
 
7. Krátkodobé záväzky 

 Neuhradené faktúry k 31.12.2010: 86.915,22 €  
Krátkodobé záväzky vyplývajúce z miezd za 12/2010:  

- nevyplatené mzdy: 331: 2382,23 €          379: 9639,28 € 
- neodvedené odvody: 336 : 6780,89 €  
- neodvedená priama daň: 342: 1090,53 € 

 
8. Časové rozlíšenie 

Výnosy budúcich období – účet 384  
- 384 :  zostatková cena majetku obce obstaraného z cudzích zdrojov 722.412,90 € 
- 384.3: zostatková cena majetku obce v správe základnej školy obstaraná z cudzích 

zdrojov 247.957,79 € 
Výdavky budúcich období – účet 383 .  
- nájomné na úpravni vody za 12/2010: 39,51 € 

 
 
Táto výročná správa sa vyhotovila za účtovné obdobie 1.1.2010-31.12.2010. Účtovné výkazy 
boli odovzdané na daňovom úrade metodikovi v stanovenom termíne a po ukončení 
účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné 
uviesť v tomto dokumente. 
Za rok 2010 obec zostaví konsolidovanú účtovnú závierku v podmienkach verejnej správy, 
kde postup jej zostavenia definuje všeobecne § 22 a § 22a zákona o účtovníctve ,a podrobne 
opatrenie MF SR č.MF/27526/2008-31. 
 
Málinec, 28.2.2011 
 
 
Vypracovala: Ing. Michalove Iveta 
 
 
 

Celoročné hospodárenie obce Málinec za rok 2010 bolo 
prejednané na zasadnutí OZ v Málinci dňa 15.3.2011 a  

uznesením č. 1/2011 v bode 2/l  bolo schválené bez výhrad. 


