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1. Základná charakteristika obce Prašice
Obec Prašice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje :
Názov : Obec Prašice
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Prašice, ul. 1. mája 142/142, PSČ 956 22
IČO : 00310964
DIČ : 2021315538
Právna forma : právnická osoba – obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

Geografické údaje:
Obec Prašice leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny.
Severnú časť pokrývajú lesy Považského Inovca. K obci patria časti: Duchonka, Nový
Svet a Okšov Mlyn.
Celková rozloha obce: 2.885 ha

Demografické údaje :
Počet obyvateľov k 31.12.2009: 2.069 obyvateľov
z toho:
žien:
1.043
mužov:
1.026
deti a mládež do 18 rokov:
362
Priemerný vek:

40,29 roka

Národnostné zloženie občanov:
národnosť slovenská :
2.047
národnosť iná :
22 (10 – ukrajinská; 6 – rumunská; 2 – česká; 2 –
anglická; 1- talianska; 1 – litovská)

História obce :
Prvá písomná zmienka o obci Prašice pochádza z roku 1245 pod názvom Periese.
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Symboly obce :
Erb, vlajka, pečať

Služby v obci poskytujú:
Slovenská pošta: nachádza sa na ul. 1. mája 150.
Zdravotníctvo: Obec Prašice má zriadené Zdravotnícke stredisko na ul. 1. mája 87. V
obvodnom stredisku sa nachádzajú tieto ambulancie:
- praktický lekár pre dospelých
- praktický lekár pre deti a dorast
- súkromná zubná ambulancia
V obci Prašice sa nachádza aj súkromná lekáreň Anima na ul. 1. mája 87, a od roku
2005 je zriadená stanica záchrannej služby a zásahového územia. Sídlo ústredne je
umiestnené na ul. 1. mája 209.
Občerstvenie:
- pohostinstvo a reštaurácia Martin Petrus
- pohostinstvo u Draka
- pohostinstvo Ondrej Michalka
- pizzeria Pizza - Jolly, Peter Lacika
- kaviareň Caffé Mussetti
Rôzne iné predajne a služby:
V obci sa nachádza:
- predajne potravín COOP Jednota, s. d. - 4 predajne
- predajňa potravín p. Ivan Paluš
- predajňa potravín p. Jozefína Grežďová
- predajňa rozličného tovaru – spoločnosť DOBA
- spoločnosť Fa Discovery Zuzana – výroba a predaj športových trofejí a pohárov
- kvetinárstvo Zelené údolie – predaj živých a umelých kvetov, dekoračných predmetov
- autodielňa Pavol Lacika & syn – servis automobilov
- spoločnosť STELLA František Baláž – krajčírska výroba
- spoločnosť ALMA Alexander Paluš – výroba brašnárskeho tovaru, výrobkov z usní a
podobných hmôt, sušenie koží
- kamenárska výroba Július Lacika – výroba kameninových výrobkov
- kadernícky salón p. Eva Lišková – dámske, pánske a detské kaderníctvo
- spoločnosť Gold Trade Mário Šípoš – výroba, výkup a oprava zlatníckych a
šperkárskych predmetov
- spoločnosť GREVAN, s. r. o. - inštalatérske práce, plyn, voda, kúrenie, zámočníctvo,
výroba plotov, brán, mreží. Stavebné remeselné práce, obklady, dlažby, sádrokártonáž,
rekonštrukčné práce bytových priestorov
- Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice – poľnohospodárska činnosť
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- Prašičan, spol. s r. o. – poskytovanie služieb pre občanov: výroba betónových a
kameninových výrobkov, vývoz tuhého a tekutého odpadu, poriadanie kultúrnych a
spoločenských akcií

Základné orgány obce:
1. starosta obce
2. obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov
zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 02.12.2006 na obdobie 4 rokov.
Za poslancov boli zvolení:
1. Ing. Libor Báleš
2. Mgr. Ján Grznár
3. Ing. Bystrík Hrutka
4. Miloš Macko
5. Ing. Vojtech Naštický
6. Ing. Vladimír Páleník
7. Jarmila Smutná
8. Alena Števanková
9. Imrich Pokus
Za starostu obce Prašice bol zvolený: Mgr. Ľubomír Paulovič
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach rozhodovalo v roku 2009 na svojich
zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch:
02.03.2009
28.05.2009
01.07.2009
19.08.2009
24.09.2009
29.10.2009
17.12.2009

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Mária Hrubá, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom dňa: 31.03.2008
uznesením č. 13/2008 na obdobie 6 rokov.
V roku 2009 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok
2009 schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 02.03.2009 Uznesením č. 20/2009.

Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce,
zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje
prednosta obce.
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Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Prašiciach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sociálna a bytová
Majetku, financií a ekonomiky
Výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Kultúry, športu, vzdelávania a mládeže
Pre ochranu verejného poriadku a kontroly
Pre poskytovanie služieb a podnikateľskú činnosť
Cestovného ruchu, rozvoj rekreačnej oblasti a spolupráca so združením bývalých
urbárnikov
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2. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2009
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií,
ako aj z ďalších zdrojov.

A./ Rozpočet obce na rok 2009
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na
rok 2009.
Obec v roku 2009 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2009 bol
zostavený: bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2008 Uznesením
č.19/2008.
Bol zmenený trikrát:
1. zmena schválená dňa 28.05.2009, uznesením č. 21/2009;
2. zmena schválená dňa 29.10.2009, uznesením č. 25/2009;
3. zmena schválená dňa 17.12.2009, uznesením č. 26/2009.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2009 - po poslednej úprave:
Rozpočet obce v EUR:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce – schodok

2.292.227,00
2.302.659,00
-10.432,00

Bežné príjmy
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Prebytok bežného rozpočtu

1.129.217,00
554.600,00
484.475,00
90.142,00

z toho:

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitál. rozpočtu

491.377,00
945.057,00
-453.680,00

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

671.633,00
318.527,00
353.106,00
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B./ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v EUR
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

Začiatočný zostatok k
1.1.2009

Konečný zostatok k
31.12.2009

7.044.899,00

8.123.388,00

8.492,00

6.324,00

6.634.329,00

7.721.672,00

Dlhodobý finančný majetok

402.078,00

395.392,00

Obežný majetok spolu

382.224,00

356.945,00

7.602,00

6.488,00

171.760,00

159.270,00

50.864,00

56.087,00

151.998,00

135.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.191,00

5.635,00

0,00

0,00

7.429.314,00

8.485.968,00

Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Pohľadávky – krátkodobé,
dlhodobé
Finančné účty
Poskytnuté návr. fin. výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návr. fin. výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice

MAJETOK SPOLU
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PASÍVA
Názov

Začiatočný zostatok
k 1.1.2009
4.359.161,00

Konečný zostatok k
31.12.2009
4.232.543,00

Oceňovacie rozdiely

0,00

-6.639,00

Fondy účtovnej jednotky

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

4.359.161,00

4.239.182,00

Záväzky

1.561.671,00

2.312.729,00

Rezervy

14.631,00

15.260,00

Zúčtovanie medzi subjektami

39.833,00

0,00

997.488,00

1.435.320,00

29.411,00

480.733,00

480.308,00

381.416,00

1.508.482,00

1.940.696,00

0,00

0,00

7.429.314,00

8.485.968,00

Vlastné imanie
z toho :

z toho :

verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice

Vlastné imanie a záväzky SPOLU

Strana aktív = Strana pasív

Obec od 01.01.2008 účtuje podľa Opatrenia MF SR z 8.8.2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC, toto opatrenie pod
číslom MF/ 16786/2007-31 nadobudlo účinnosť 01.01.2008.
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C./ Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31.12.2009
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v EUR/
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v EUR

Tržby za vlastné výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
Aktivácia

---

0,00

---

0,00

Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy

632 – Daňové výnosy samosprávy

Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou
alebo VÚC

Spolu

540.234,00

633 – Výnosy z poplatkov

33.929,00

641 – Tržby z predaja dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku
642 – Tržby z predaja materiálu

34.654,00

644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky
z omeškania
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky
z omeškania
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti

Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné výnosy

331,00

0,00
0,00
57,00
86.033,00

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti

14.631,00

662 - Úroky
668 – Ostatné finančné výnosy
672 – Náhrady škôd
693 – Výnosy samosprávy
z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy
694 – Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných
subjektov verejnej správy
698 – Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej
správy
699 – Výnosy samosprávy
z odvodu rozpočtových príjmov

441,00
189,00
2.739,00
41.559,00

88.794,00

1.660,00

1.979,00
847.230,00
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2. Náklady - popis a výška významných položiek /v EUR/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby

Osobné náklady

Dane a poplatky

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

Odpisy, rezervy a opravné
položky
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné náklady

Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

Dane z príjmov
Spolu

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
531 – Daň z motorových vozidiel
532 – Daň z nehnuteľnosti
538 – Ostatné dane a poplatky
541 – Zostatková cena predaného
dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku
544 – Zmluvné pokuty, penále
a úroky z omeškania
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky
z omeškania
546 – Odpis pohľadávok
548 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
551 – Odpisy dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku
553 – Tvorba ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti
562 - Úroky
563 – Kurzové straty
568 – Ostatné finančné náklady
--584 – Náklady na transfery
z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
VÚC do RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
586 – Náklady na transfery
z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
VÚC subjektom mimo verejnej
správy
587 – Náklady na ostatné transfery
591 – Splatná daň z príjmov

Suma v EUR
40.887,00
78.016,00
27.654,00
691,00
3.426,00
112.238,00
163.887,00
50.833,00
10.349,00
0,00
2.298,00
34,00
227,00
13.026,00

126,00
86,00
132,00
8.146,00
265.353,00
15.260,00

30.186,00
105,00
11.268,00
0,00
115.726,00

21.132,00

50,00
83,00
971.219,00
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D./ Účtovný prebytok – schodok hospodárenia za rok 2009
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej
triedy 5 (okrem účtov 591 a 595)
T 6. Výnosy
T 5. Náklady ( bez účtu 591)
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591 Splatná daň z príjmov
Účtovný výsledok hospodárenia

847.230,76 EUR
971.134,33 EUR
- 123.903,57 EUR
83,03 EUR
- 123.986,60 EUR

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2009 je vo výške: - 123.986,60 EUR
/strata/

Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2009:
Účtovná trieda 6 – VÝNOSY
Účtovná trieda 5 – NÁKLADY
Účtovný výsledok hospodárenia

- 123.986,60 EUR
847.230,76 EUR
971.217,36 EUR
- 123.986,60 EUR

Nakoľko obec v roku 2009 mala vyššie náklady ako výnosy /vysoké náklady boli
hlavne na odpisovanie majetku obce/, vznikol záporný výsledok hospodárenia.

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2009 – strata, bude v roku 2009
preúčtovaný nasledovne:
- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia:

428 / 431

1./ Účtovný prebytok – schodok hospodárenia rozpočtovej organizácie zriadenej
obcou – Základnej školy s Materskou školou v Prašiciach za rok 2009:
Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2009:
Účtovná trieda 6 – VÝNOSY
Účtovná trieda 5 – NÁKLADY
Účtovný výsledok hospodárenia – zisk

+ 290,00 EUR
506.668,00 EUR
506.378,00 EUR
+ 290,00 EUR

2./ Účtovný prebytok – schodok hospodárenia spoločnosti s ručením
obmedzeným zriadenej obcou – Prašičan, s. r. o. v Prašiciach za rok 2009:
Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2009:
Účtovná trieda 6 – VÝNOSY
Účtovná trieda 5 – NÁKLADY
Účtovný výsledok hospodárenia – strata

- 68.506,00 EUR
72.454,00 EUR
140.960,00 EUR
- 68.506,00 EUR
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E./ Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2009 spolu vo výške:
z toho:
1. Dexia – základný bežný účet: 0886669001/5600
23.668,42 EUR
2. Dexia – fond opráv 7 b. j.: 0886667014/5600
1.894,05 EUR
3. Dexia – rezervný: 0841536600/5600
18.370,39 EUR
4. Dexia – termínovaný: 0806891607/5600
5.537,06 EUR
5. Dexia – zábezpeka: 0886666011/5600
65.357,18 EUR
6. Dexia – sociálny fond: 0886662002/5600
668,03 EUR
7. Dexia – rezervný – cestný: 0886666003/5600
2.012,83 EUR
8. Dexia – školský: 0886667006/5600
964,13 EUR
9. Dexia – fond opráv 13+8 b. j.: 0886660007/5600
3.462,79 EUR
10. VÚB – majetok: 1828-192/0200
6.274,56 EUR
11. VÚB – matrika: 1661981453/0200
33,67 EUR
12. VÚB – TKO: 1178349458/0200
750,11 EUR
13. VÚB – stavebný úrad: 1600113951/0200
85,73 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SPOLU
129.078,95 EUR

F./ Rozpočtový výsledok hospodárenia na tvorbu rezervného fondu:
Vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2009 pre tvorbu rezervného fondu
výsledok hospodárenia záporný, obec nebude tvoriť odvod do rezervného fondu - za
kalendárny rok 2009.
Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu:
Bežné príjmy
1.129.165,89 EUR
Kapitálové príjmy
491.375,52 EUR
Príjmy spolu
1.620.541,41 EUR

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

1.038.987,23 EUR
945.054,57 EUR
1.984.041,80 EUR

Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov hospodárenia 2009: -363.500,39
EUR.

Obec Prašice má podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo
výške 395.392,47 EUR, t. j. 11.913 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19
EUR.
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Obec Prašice má 100%-ný podiel v spoločnosti Prašičan, s. r. o. vo výške
6.638,78 EUR.
Obec má zriadené nasledovné organizácie:
1. Základná škola s Materskou školou – rozpočtová organizácia
2. Prašičan, spol. s r. o. – spoločnosť s ručením obmedzeným – 100%-ný podiel

Obec Prašice k 31.12.2009 eviduje nasledovné dlhodobé záväzky:
Názov

Hodnota v EUR

Záväzky zo soc. fondu
Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka
na 8+13 b. j., 7 b. j., 8+8 b. j.
Úver ŠFRB - 8 + 13 b. j.
Úver ŠFRB – 7 b. j.
Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „B“
Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „A“
Celkom

749,00
65.976,00
550.232,00
260.652,00
277.131,00
280.580,00
1.435.320,00

Obec Prašice k 31.12.2009 eviduje nasledovné krátkodobé záväzky:
Názov

Hodnota v EUR

Dodávatelia
Zamestnanci – mzdy - depozit
Odvody zo miezd - depozit
Dane – depozit
Iné záväzky – poistenie majetku
Zrážky zamestnancom– depozit
Iné záväzky – fond opráv
Iné záväzky – odbory
Celkom

455.494,00
7.929,00
5.981,00
1.168,00
886,00
3.840,00
5.357,00
78,00
480.733,00

Obec Prašice k 31.12.2009 eviduje nasledovné bankové úvery a výpomoci:
Názov
Úver Dexia banka – dlhod. – 7 b. j.
Úver Dexia banka – krátkod. – 7 b. j.
Úver Dexia banka–dlhod. – 13+8 b. j.
Úver Dexia banka – krátkod. – 13+8 b. j.
Úver Dexia banka – dlhod. – 8+8 b. j.
Úver Dexia banka – krátkod. – 8+8 b. j.
Úver Dexia banka – dlhod. – sociálne zariadenia
Úver Dexia banka – krátkod. – sociálne zariadenia
Celkom

Hodnota v EUR
102.598,00
8.921,00
20.129,00
8.285,00
207.916,00
11.776,00
17.363,00
4.428,00
381.416,00
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V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3. Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2009 do
31.12.2009.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Topoľčanoch v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu,
ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Prašiciach, dňa 26.02.2010.

Vypracovala: Ing. Katarína Bruchatá

Ľubomír Paulovič
starosta obce
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