Záverečný účet Obce Vyškovce nad Ipľom
za rok 2013

Vo Vyškovciach nad Ipľom, január 2014
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Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje:
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
4. Výsledok hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
- zriadeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
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Záverečný účet Obce Vyškovce nad Ipľom za rok 2013
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013
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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012 uznesením č. 20.
Bol zmenený jedenkrát:
- schválený dňa 10.12.2012 Uznesením č. 20,
- upravený dňa 28.11.2013 Uznesením č. 26.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2013
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom

313 393,00

Výdavky celkom

300 857,00

Hospodárenie obce - prebytkový

12 536,00

z toho:
Bežné príjmy

291 317,00

Bežné výdavky

269 435,00

Prebytok bežného rozpočtu

21 882,00

Kapitálové príjmy

22 076,00

Kapitálové výdavky

31 422,00

Schodok kapitálového rozpočtu

9 346,00

Príjmové finančné operácie

0,00

Výdavkové finančné operácie

0,00

Prebytok – schodok finančných operácií

0,00

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €
Upravený rozpočet na rok
2013
313 393,00

Skutočnosť k 31.12.2013
312 396,30

% plnenia
99,68 %

z toho:
2.1. Bežné príjmy celkom:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

291 317,00

280 030,86

% plnenia
96 %

2.1.1. Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

153 335,00

152 208,45

% plnenia
99 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 128 710 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 128 706,95 €, čo predstavuje plnenia na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24 625,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 23 501,50 €, čo je 95 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 19 132,00 €, dane zo stavieb boli vo výške 4 064,28 €
a dane z bytov vo výške 32,98 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 23 229,26 €
a) daň za psa vo výške 272,24 €,
b) daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €.
2.1.2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
23 822,00

Skutočnosť k 31.12.2013
13 668,40

% plnenia
57 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 471,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 4 706,86 €, čo je 41 % plnenie.
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 512,12 €, príjem z prenajatých strojov,
prístrojov a zariadení vo výške 2 973,90 € a príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 220,84 €.
b) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 6 110,82 €, čo je 64 % 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 2 851,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 2 850,72 €, čo je 100 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie podpisov, overovanie
fotokópie, rybárske lístky vo výške 1 973,55 €, predaj smetných nádob, užívanie domu smútku, relácie
v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky, ktoré sú vo výške 877,17 €.

2.1.3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

106 654,00

% plnenia

106 650,33

100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.

Poskytovateľ

Suma v €

1.

Úrad práce, soc. vecí a r. Levice

2.

Krajský stavebný úrad

627,75

3.

Krajský školský úrad

46 030,00

Školstvo

4.

Obvodný úrad Levice

1 807,10

Matrika

5.

949,48

Stravné pre deti v HN a ŽM

6.

Úrad práce, soc. vecí a r. Levice
Obvodný úrad, odd. krízového odd.
Levice

80,40

7.

Úrad práce, soc. vecí a r. Levice

149,40

Odmena CO skladníka
Školské potreby pre deti
v HN

70,83

Dotácia na výkon štátnej
správy starost. o živ. prostr.

1 830,30

Dotácia na prenesený výkon
štátnej správy

1 477,16

Krajský úrad životného prostredia
8.
Krajský úrad pre cestnú dopravu
9.

10.

Aktivačná činnosť
Spoločný stavebný úrad

Obvodný úrad, odbor vnútornej
prevádzky, Levice

222,75

Krajský školský úrad v Nitre

965,00

Príspevok na vých. a vzd.
detí, ktoré majú 1 rok pred
plnením povinnej školskej
dochádzky

Krajský školský úrad Nitra

620,00

Škola – vzdelávacie poukazy

11.

12.

Účel

Dotácia na úseku hlásenia
pobytu občanov
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Krajský školský úrad Nitra

333,00

13.

14.

Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., Banská Bystrica

15.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Levice

49 675,96

16.

Obvodný úrad, Levice

1 120,00

17.

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

0,00

691,20

Dotácia pre žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia
Príspevok na realizáciu
opatrení na ochranu pred
povodňami - §50j
Príspevok na podporu
zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred
povodňami - §50j
Dotácia na voľby
Dotácia na povodeň

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.1.4. Bežné príjmy - iné príjmy:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

7 506,00

7 503,68

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných 7 506,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 7 503,68 €, čo je 100 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z vkladov 1,76 €, za materské školy, školné a pod. v hodnote 458,16
€, vratky za elektrickú energiu v hodnote 505,53 €, za stravné v hodnote 5 508,23 €, prídel do sociálneho
fondu v hodnote 1 030,00 €.

2.2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

22 076,00

22 075,61

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných 22 076,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 22 075,61 €. Tento príjem bol
v plnej sume príjmom od Ministerstva vnútra SR na kapitálové výdavky spojené s povodňou.

2.3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
0,00

Skutočnosť k 31.12.2013
10 289,83

% plnenia
0%
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
Upravený rozpočet na rok
2013
300 857,00

Skutočnosť k 31.12.2013
300 680,22

% plnenia
100 %

3.1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2013
269 435,00

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy obce
Knižnica
Matričná oblasť
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Šport
Kultúrny dom
Hasiči
Dom smútku
Predškolská výchova
Školská výchova
Školská družina
Školská jedáleň
Stravovanie
Opatrovateľská služba
Rozvoj obcí
Protipovodňové práce
Miestne komunikácie

SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2013
269 259,42

% plnenia
100 %

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

83142
487
1807
14265
4303
2991
728
175
593
26521
47182
7016
18548
918
1833
1533
55028
2365

83048,89
484,72
1807,10
14265,46
4302,65
2989,52
726,94
174,54
593,26
26517,88
47132,40
7005,65
18534
917,44
1833,85
1532,60
55027,46
2365,06

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

269 435

269 259,42

100 %

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 139 483,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 139 347,23 €, čo je 100 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, matriky, opatrovateľskej služby,
pracovníkov na protipovodňové aktivity, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 47 994,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 47 991,15 €, čo je 100 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 78 859,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 78 822,97 €, čo je 100 %
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 3 099 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 3 098,07 €, 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 31.12.2013 vo výške 0 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3.2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
31 422,00
v tom:
Funkčná klasifikácia
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Ochrana pred povodňami
Predškolská výchova
Kultúra
Administratíva
SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2013
31 420,80

Rozpočet
900
1 200
24 502
3 580
1 000
240
31 422

% plnenia
100 %

Skutočnosť
900
1 200
24 501,28
3 580
1 000
239,52
31 420,80

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

a) Nakladanie s odpadmi
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Projektové práce od firmy Centire, s.r.o., Bratislava - „Zavedenie separovaného zberu v obci
Vyškovce nad Ipľom“ v hodnote 900 €.
b) Verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Projektové práce od firmy Centire, s.r.o., Bratislava v hodnote 1 200 €.

„Modernizácia verejného osvetlenia“

c) Ochrana pred povodňami
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Nákup čerpadiel a sacieho koša pri povodni v hodnote 7 226,71 €,
- Stavebné úpravy obecnej cesty pri povodni v hodnote 17 274,57 € (obstaranie kameňov na
spevnenie cesty, náklady spojené s prepravou kameňov a výkon mechanizmov pri spevňovaní
obecnej cesty).
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d) Predškolská výchova
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Projektové práce od firmy Centire, s.r.o., Bratislava za prípravu projektovej žiadosti na zakúpenie
nového kotla do materskej školy vo výške 2 400 €,
- Projektové práce od firmy ÚK Projekt, Levice na vykurovanie materskej školy vo výške 640 €,
- Projektová práce – stavebná časť od Ing. Štefana Lendvaya na vykurovanie materskej školy vo
výške 420 €,
- Požiarno-bezpečné riešenie stavby – využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri vykurovaní
materskej školy vo výške 120 €.
e) Kultúra
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Obstaranie rodinného domu č. 214 v hodnote 1 000 €.
f) Administratíva
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Splátky nového kopírovacieho stroja SHARP od septembra 2013 v mesačných splátkach vo
výškach po 59,88 €.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2013
Výsledok hospodárenia za rok 2013 je - 3 386,08 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie
sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky z prebytku hospodárenia
Ostatné prírastky
Úbytky z rezervného fondu
KZ k 31.12.2013

Suma v €
399,01
1 039,50
0
0
1 438,51

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky za rok 2013
Úbytky – 50 € odmena zamestnancom
KZ k 31.12.2013

Suma v €
2 292,12
1 030,00
1 050,00
2 272,12
9

6. 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:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, Suma
transferu
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2013
Úrad práce, soc. vecí a r. Aktivačná činnosť
1477,16
Levice

Suma použitých Rozdiel
prostriedkov
v roku 2013
1477,16

0

627,75

627,75

0

Krajský stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

Krajský školský úrad

Školstvo

46030,00

46030,00

0

Obvodný úrad Levice

Matrika

1807,10

1807,10

0

Úrad práce, soc. vecí a r. Stravné pre deti v HN a ŽM
Levice

949,48

949,48

0

Obvodný úrad, odd.
krízového odd. Levice

80,40

80,40

0

149,40

149,40

0

Odmena CO skladníka

Úrad práce, soc. vecí a r. Školské potreby pre deti
Levice
v HN
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Krajský úrad životného
prostredia

Dotácia na výkon štátnej
správy starost. o živ. prostr.

Krajský úrad pre cestnú
dopravu

Dotácia na prenesený
výkon štátnej správy

Obvodný úrad, odbor
vnútornej prevádzky,
Levice

Dotácia na úseku hlásenia
pobytu občanov

Krajský školský úrad

Obvodný úrad Levice
Krajský
Nitra

školský

Krajský
Nitra

školský

70,83

70,83

1830,30

1830,30

0

0

222,75

222,75

0

Príspevok na výchovu a
vzdel. detí, ktoré majú 1 rok
pred plnením povinnej škol.
dochádzky

965,00

965,00

0

Dotácia na voľby

1120,00

1120,00

0

620,00

620,00

úrad Dotácia na
poukazy

vzdelávacie

úrad Dotácia pre žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia

Ministerstvo vnútra SR, Dotácia na povodeň
Bratislava
Úrad práce, sociálnych Príspevok
na
podporu
vecí a rodiny Levice
zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred
povodňami - §50j

SPOLU

0

333,00

333,00

0

22766,81

22766,81

0

49675,96

49675,96

0

128 725,94

128 725,94

0

C.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec nemala v roku 2013 nijaké vzťahy voči štátnym fondom.

D.
Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom:
Obec v roku 2013 neposkytla žiadne dotácie právnickým, ani fyzickým osobám.
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

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

973 041,77

970 211,57

0
835 486,17
137 555,60

0
832 655,97
137 555,60

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

87 786,37

93 610,06

16,41
59 488,19
28 281,76
0,01
0

71,06
63 937,68
29 601,31
0,01
0

Časové rozlíšenie

1 687,32

1 221,23

1 062 515,46

1 065 042,86

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

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

521 009,10

517 623,02

0
510 614,69
10 394,41

0
521 009,10
-3 386,08

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

22 777,01

31 135,88

6 004,46
2 912,56
13 859,99
0
0

5 967,93
5 528,28
19 639,67
0
0

Časové rozlíšenie

518 729,35

516 283,96

1 062 515,46

1 065 042,86

SPOLU

PASÍVA
Názov

SPOLU
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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 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.

Jozef Gyurkovics
starosta obce
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