Záverečný účet Obce Vyškovce nad Ipľom
za rok 2017

Vo Vyškovciach nad Ipľom, január 2018
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Záverečný účet Obce Vyškovce nad Ipľom za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v roku 2017
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 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2016 uznesením č. 3/19/2016.
Bol zmenený trikrát:
- schválený dňa 27.12.2016 Uznesením č. 3/19/2016,
- upravený dňa 12.06.2017 Uznesením č. 3/21/2017,
- upravený dňa 08.08.2017 Uznesením č. 5/23/2017,
- upravený dňa 04.12.2017 Uznesením č. 3/25/2017.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2017
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom

360 271,00

Výdavky celkom

347 032,00

Hospodárenie obce - prebytkový

13 239,00

z toho:
Bežné príjmy

358 871,00

Bežné výdavky

313 395,00

Prebytok bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy

45 476,00

0,00

Kapitálové výdavky

33 637,00

Schodok kapitálového rozpočtu

33 637,00

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Prebytok finančných operácií

1 400,00
0,00
1 400,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €
Upravený rozpočet na rok
2017
360 271,00

Skutočnosť k 31.12.2017
355 121,44

% plnenia
99 %

z toho:
2.1. Bežné príjmy celkom:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

358 871,00

347 558,99

% plnenia
97 %

2.1.1. Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

217 617,00

217 405,52

% plnenia
100 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 190 810 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 190 837,67 €, čo predstavuje plnenia na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 807,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 26 567,85 €, čo je 99 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 22 552,81 €, dane zo stavieb boli vo výške 3 628,87 €
a dane z bytov vo výške 34,25 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 26 215,93 €
a) daň za psa vo výške 351,92 €,
b) daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €.
2.1.2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
28 494,00

Skutočnosť k 31.12.2017
17 637,28

% plnenia
62 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 17 161,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 7 998,82 €, čo je 47 % plnenie.
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 948,82 € a príjem z prenajatých
pozemkov vo výške 7 050 €.
b) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 7 976,42 €, čo je 83 % plnenie. Ide
o poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 733,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1 662,04 €, čo je 96 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie podpisov, overovanie
fotokópie, rybárske lístky vo výške 869,70 €, poplatky za porušenie predpisov vo výške 49,84 €, predaj
smetných nádob, užívanie domu smútku, relácie v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky, ktoré sú vo
výške 742,50 €.

2.1.3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

105 870,00

% plnenia

105 869,37

100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.

Poskytovateľ

Suma v €

1.

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

2.

Okresný úrad Nitra

57 918,00

Školstvo

3.

Ministerstvo vnútra SR

1 932,48

Matrika

4.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

1 811,44

Stravné pre deti v HN a ŽM

5.

Okresný úrad Nitra

33,00

Učebnice pre žiakov ZŠ

6.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

431,60

7.

Okresný úrad Nitra

63,08

Školské potreby pre deti v HN
Dotácia na výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie

8.

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

29,16

9.

Ministerstvo vnútra SR

222,75

10.

Okresný úrad Nitra

1 684,00

11.

Okresný úrad Nitra

724,00

12.

Okresný úrad Nitra

200,00

13.

Okresný úrad Nitra

2 427,00

627,75

Účel
Dotácia na úseku stavebného
poriadku

Dotácia na miestne a účelové
komunikácie
Dotácia na úseku hlásenia pobytu
občanov
Príspevok na vých. a vzdel. detí,
ktoré majú 1 rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky
Škola – vzdelávacie poukazy
Príspevok na školu v prírode pre
žiakov základnej školy
Dotácia pre žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia
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14.

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny

14 152,60

Rodinné prídavky pre
jednotlivcov

15.

Dobrovoľná požiarna ochrana
SR

3 000,00

Dotácia pre hasičov

16.

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

14 837,54

Dotácia na terénnu sociálnu prácu
v obci Vyškovce nad Ipľom

17.

Okresný úrad, Levice

568,30

Dotácia na voľby

18.

Ministerstvo vnútra SR

38,80

Dotácia na register adries

19.

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny

1 077,87

Dotácia na aktivačnú činnosť

20.

Miestna akčná skupina (MAS)
Občianske združenie Ipeľ –
Hont

3 990,00

Dotácia na rekonštrukciu dvora
materskej školy

21.

Oblastný futbalový zväz v
Leviciach

100,00

Dotácia pre futbalistov - kamera

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2.1.4. Bežné príjmy - iné príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

6 890,00

6 646,82

% plnenia
96 %

Z rozpočtovaných 6 890,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 6 646,82 €, čo je 96 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za materské školy, školné a pod. v hodnote 406,49 €, vratky za
elektrickú energiu a za rozhodcov v hodnote 2 866,98 €, prídel do sociálneho fondu v hodnote 1 500,00 €,
príjem z poistenia pre Ladislava Kováča v hodnote 1 873,35 €.

2.2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

0,00

0,00

% plnenia
100 %

2.3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
1 400,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1 380,68

% plnenia
99 %
6

2.4 Nerozpočtované príjmy:
Príjmy zariadení školského stravovania, ktoré sa nerozpočtujú boli k 31.12.2017 v hodnote 6 181,77 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017
Upravený rozpočet na rok
2017
347 032,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

351 017,20

99 %

3.1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2017
313 395,00

Skutočnosť k 31.12.2017
311 647,29

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Iné všeobecné služby (matrika)
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná prac. oblasť (terénna soc. práca)
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby (knižnica, kultúrny dom)
Náboženské a iné spoločenské služby (dom
smútku)
Rekreácia, kultúra (kultúrne podujatia)
Predprimárne vzdelávanie (materská škola)
Primárne vzdelávanie (základná škola)
Vzdelávanie nedefinované (školský klub detí)
Vedľajšie služby v školstve (školská jedáleň)
Staroba (opatrovateľská služba)
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.
núdzi

SPOLU

% plnenia
99 %

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

107137,00
1933,00
2403,00
17852,00
0,00
14022,00
6434,00
3408,00
8013,00
4183,00
811,00

107050,51
1932,48
2402,58
17839,61
0,00
14021,70
6264,16
3408,00
8002,80
4109,05
810,19

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
100 %
100 %
98 %
100 %

0,00
30583,00
68119,00
9288,00
19589,00
1783,00
17837,00

0,00
30577,70
68119,41
9287,54
19571,63
1782,54
16467,39

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
92 %

313 395,00

311 647,29

99 %
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 149 398,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 149 389,29 €, čo je 100 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, opatrovateľskej služby,
terénnej sociálnej práce a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 51 924,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 51 905,52 €, čo je 100 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 101 007,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 99 288,23 €, čo je 98 %
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, poštovné a telekomunikačné
služby, interiérové vybavenie, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 066,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 11 064,25 €, čo predstavuje
100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na členské príspevky a členské poplatky.
e) Splácanie úrokov banke
Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 0 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3.2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2017
33 637,00
v tom:
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Predprimárne vzdelávanie
Ochrana pred požiarmi
Rozvoj obcí
Všeobecná pracovná oblasť
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2017
33 634,19

% plnenia
100 %

Rozpočet
743,00
4800,00
2550,00
899,00
1170,00
13068,00
10407,00
33 637,00

Skutočnosť
742,70
4799,23
2550,00
898,34
1170,00
13067,88
10406,04
33 634,19

% plnenia
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

a) Výdavky výkonných a zákonodarných orgánov
Ide o nasledovné investičné akcie:
- splácanie kopírovacieho stroja SHARP v hodnote 479,04 € v mesačných splátkach vo výškach po
59,88 € (8 splátok),
- obstaranie krovinorezu STIHL FS240 v hodnote 263,66 € (44% z celkovej sumy krovinorezu
uhradená z vlastných zdrojov).
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b) Výdavky na predprimárne vzdelávanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- kladenie zámkovej dlažby vo dvore materskej školy v hodnote 4 799,23 €.
c) Výdavky na ochranu pred požiarmi
Ide o nasledovné investičné akcie:
- obstaranie vysokotlakového motorového čističa HPW 210 s príslušenstvom v hodnote 2 550,00 €.
d) Výdavky na rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- obstaranie krovinorezu STIHL FS240 v hodnote 335,34 € (56% z celkovej sumy krovinorezu
uhradená z Úradu práce, soc. vecí a rodiny),
- obstaranie krovinorezu STIHL FS240 v hodnote 563,00 €.
e) Výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť
Ide o nasledovné investičné akcie:
- zameranie a zhotovenie projektovej dokumentácie skutkového stavu budovy bývalej kasárne na
komunitné centrum v hodnote 1 170,00 €.
f) Výdavky na verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- splácanie verejného osvetlenia v hodnote 8 214,00 € v mesačných splátkach vo výškach po
684,50€,
- rozšírenie verejného osvetlenia v miestnom parku a v cintoríne v hodnote 4 500,86 €,
- svietidlá k verejnému osvetleniu v hodnote 353,02 €.
g) Výdavky na rekreačné a športové služby
Ide o nasledovné investičné akcie:
- betón na stĺpy na osvetlenie športového ihriska v hodnote 792,00 €,
- výdavky na nákladné vozidlo a žeriav na prevoz oceľových stĺpov na športové ihrisko v hodnote
306,00 €,
- vyhotovenie osvetlenia miestneho futbalového ihriska v hodnote 9 308,04 €.

3.3. Nerozpočtované výdavky:
Výdavky na potraviny v zariadení školského stravovania, ktoré sa nerozpočtujú boli k 31.12.2017
v hodnote 5 735,72 €.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2017
Výsledok hospodárenia za rok 2017 je 5 498,24 €.
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5. Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce za rok 2017
Vylúčenie z prebytku
Upravený výsledok rozp. hospodárenia

Upravený
rozpočet
2017 v €

Skutočnosť
k 31.12.2017
v€

360 271,00

348 939,67

358 871,00
0,00
1 400,00
347 032,00

347 558,99
0,00
1 380,68
345 281,48

313 395,00
33 637,00
0,00
13 239,00
1 400,00
11 839,00

311 647,29
33 634,19
0,00
3 658,19
1 380,68
2 277,51

Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je 2 277,51 €.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka vo
výške 2 277,51 €. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky z prebytku hospodárenia
Ostatné prírastky
Úbytky z rezervného fondu
KZ k 31.12.2017

Suma v €
6 884,21
248,15
0,00
0,00
7 132,36

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky za rok 2017
Úbytky – 50 € odmeny zamestnancom
Úbytky – bankové poplatky
KZ k 31.12.2017

Suma v €
1 736,12
1 500,00
850,00
0,00
2 386,12
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7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu,
ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom VÚC.

A.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám
Obec nemá nijaké vzťahy voči zriadeným právnickým osobám.

B.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2017

Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu

Okresný úrad Levice

Dotácia na voľby

568,30

568,30

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava

Dotácia na úseku stavebného
poriadku

627,75

627,75

Okresný úrad Nitra

Školstvo

Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava

Rozdiel

0,00

0,00

57 918,00

57 918,00

0,00

Dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku matrík

1 932,48

1 932,48

0,00

Úrad práce, soc. vecí
a rodiny, Levice

Stravné pre deti v HN a ŽM

1 811,44

1 811,44

0,00

Úrad práce, soc. vecí
a rodiny, Levice

Školské potreby pre deti v HN

431,60

431,60

0,00

63,08

63,08

Okresný úrad Nitra

Dotácia na prenesený výkon
štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie

0,00
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Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Okresný úrad Nitra

Dotácia na prenesený výkon
štátnej správy – vykonávanie
špeciálneho stavebného úradu
pre miestne a účelové
komunikácie
Dotácia na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Príspevok na výchovu a
vzdel. detí, ktoré majú 1 rok
pred
plnením
povinnej
školskej dochádzky

29,16

0,00

222,75

222,75

0,00

1 684,00

1 684,00

0,00

Okresný úrad Nitra

Dotácia
poukazy

vzdelávacie

724,00

724,00

0,00

Okresný úrad Nitra

Dotácia pre žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia

2 427,00

2 427,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

Dobrovoľná
ochrana SR

na

29,16

požiarna Dotácia pre hasičov

Okresný úrad Nitra

Dotácia na
žiakov ZŠ

pre

33,00

33,00

0,00

Okresný úrad Nitra

Príspevok na školu v prírode
pre žiakov základnej školy

200,00

100,00

100,00

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na register adries

38,80

38,80

0,00

Úrad práce, soc. vecí
a rodiny, Levice

Rodinné
prídavky
jednotlivcov

pre

14 152,60

12 782,60

1370,00

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
SR, Bratislava

Dotácia na terénnu sociálnu
prácu v obci Vyškovce nad
Ipľom

14 837,54

14 837,54

0,00

Úrad práce, soc. vecí
a rodiny, Levice

Dotácia na aktivačnú činnosť

1 077,87

1 077,87

0,00

Miestna akčná skupina
(MAS)
Občianske združenie
Ipeľ – Hont

Dotácia na rekonštrukciu
dvora materskej školy

3 990,00

3 990,00

0,00

Oblastný futbalový zväz
v Leviciach

Dotácia
kamera

100,00

100,00

0,00

105 869,37

104 399,37

1 470,00

SPOLU

pre

učebnice

futbalistov

-
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C.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec nemala v roku 2017 nijaké vzťahy voči štátnym fondom.

D.
Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom:
Obec v roku 2017 poskytla nasledovné dotácie a príspevky:
- bežný transfer na sanačné a fasádne práce kostola pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť
Vyškovce nad Ipľom vo výške 5 000,00 €,
- bežný transfer pre športový klub Strongman club Vyškovce nad Ipľom vo výške 2 500,00 €,
- bežný transfer pre organizáciu Csemadok – Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na
Slovensku, základnú organizáciu Vyškovce nad Ipľom vo výške 1 505,00 €.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

860 891,25

851 147,56

1 098,00
722 237,65
137 555,60

2 340,00
711 251,96
137 555,60

Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Prechodné účty aktív

140 258,45

133 739,31

53,02
92 828,01
47 377,42
0,00
0

241,37
83 396,96
50 100,98
0,00
0

1 778,67

2 015,97

1 002 928,37

986 902,84

Časové rozlíšenie
SPOLU

13

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

Vlastné zdroje krytia majetku
Z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Nevysporiadaný VH minulých rokov
Výsledok hospodárenia

561 962,46

567 460,70

0
561 435,21
527,25

0
561 962,46
5 498,24

Záväzky
Z toho:
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Prechodné účty pasív

22 070,36

21 109,08

540,00
2 732,60
18 797,76
0
0

576,00
2 917,56
17 615,52
0
0

Časové rozlíšenie

418 895,55

398 333,06

1 002 928,37

986 902,84

SPOLU

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach nad Ipľom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

Jozef Gyurkovics
starosta obce
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