Záverečný účet Obce Vyškovce nad Ipľom
za rok 2014

Vo Vyškovciach nad Ipľom, január 2015
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Záverečný účet Obce Vyškovce nad Ipľom za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 2014
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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2013 uznesením č. 27.
Bol zmenený jedenkrát:
- schválený dňa 30.12.2013 Uznesením č. 27,
- upravený dňa 15.12.2014 Uznesením č. 10/1/2015.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2014
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom

330 387,00

Výdavky celkom

268 859,00

Hospodárenie obce - prebytkový

61 528,00

z toho:
Bežné príjmy

330 387,00

Bežné výdavky

252 119,00

Prebytok bežného rozpočtu

78 268,00

Kapitálové príjmy

0,00

Kapitálové výdavky

16 740,00

Schodok kapitálového rozpočtu

16 740,00

Príjmové finančné operácie

0,00

Výdavkové finančné operácie

0,00

Prebytok – schodok finančných operácií

0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €
Upravený rozpočet na rok
2014
330 387,00

Skutočnosť k 31.12.2014
322 790,18

% plnenia
98 %

z toho:
2.1. Bežné príjmy celkom:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

330 387,00

301 955,04

% plnenia
91 %

2.1.1. Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

165 743,00

160 782,45

% plnenia
97 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 141 500 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 141 504,71 €, čo predstavuje plnenia na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24 243,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 19 277,74 €, čo je 80 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 15 806,04 €, dane zo stavieb boli vo výške 3 111,35 €
a dane z bytov vo výške 28,34 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 18 945,73 €
a) daň za psa vo výške 332,01 €,
b) daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €.
2.1.2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
103 398,00

Skutočnosť k 31.12.2014
85 918,52

% plnenia
83 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 92 737,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 78 114,00 €, čo je 84 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 3 045,92 €, príjem z prenajatých
strojov, prístrojov a zariadení vo výške 0,00 € a príjem z prenajatých pozemkov vo výške 75 068,08 €.
b) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 6 525,40 €, čo je 69 % 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 1 161,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 1 279,12 €, čo je 110 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie podpisov, overovanie
fotokópie, rybárske lístky vo výške 890,20 €, poplatky za porušenie predpisov vo výške 10,00 €, predaj
smetných nádob, užívanie domu smútku, relácie v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky, ktoré sú vo
výške 378,92 €.

2.1.3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

53 341,00

% plnenia

53 224,23

100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

1.

Krajský stavebný úrad

623,10

2.

Krajský školský úrad

42 191,00

Školstvo

3.

Obvodný úrad Levice

1 832,87

Matrika

4.

1 264,04

Stravné pre deti v HN a ŽM

5.

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

0,00

6.

Úrad práce, soc. vecí a r. Levice

166,00

7.

Krajský úrad životného prostredia

62,79

Odmena CO skladníka
Školské potreby pre deti
v HN
Dotácia na výkon štátnej
správy starost. o živ. prostr.

Spoločný stavebný úrad

8.

Krajský úrad pre cestnú dopravu

28,94

Dotácia na prenesený výkon
štátnej správy

9.

Obvodný úrad, odbor vnútornej
prevádzky, Levice

221,10

Dotácia na úseku hlásenia
pobytu občanov

10.

Krajský školský úrad v Nitre

977,00

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

11.

Krajský školský úrad Nitra

633,00

Škola – vzdelávacie poukazy

12.

Ministerstvo životného prostredia
SR, Bratislava

56,46

Príjem z úhrad za
prieskumné územia meranie pôdy, vrty
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13.

Krajský školský úrad Nitra

478,00

Dotácia pre žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia

14.

Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., Banská Bystrica

999,54

Príspevok na výrub kríkov

15.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

700,00

Dotácia pre hasičov

16.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho
kraja, Nitra
Obvodný úrad, Levice

300,00

Dotácia pre hasičov

17.
18.

2 390,39

Úrad Nitrianskeho samosprávneho
kraja, Nitra

300,00

Dotácia na voľby
Dotácia na deň obce

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

2.1.4. Bežné príjmy - iné príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

7 905,00

2 029,84

% plnenia
26 %

Z rozpočtovaných 7 905,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 2 029,84 €, čo je 26 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z vkladov 2,81 €, za materské školy, školné a pod. v hodnote
533,81€, vratky za elektrickú energiu a za rozhodcov v hodnote 423,22 €, prídel do sociálneho fondu
v hodnote 1 070,00 €.

2.2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

0,00

0,00

% plnenia
100 %

2.3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

0,00

14 751,21

% plnenia
0%

2.4 Nerozpočtované príjmy:
Príjmy zariadení školského stravovania, ktoré sa nerozpočtujú boli k 31.12.2014 v hodnote 6 083,93 €.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
Upravený rozpočet na rok
2014
268 859,00

Skutočnosť k 31.12.2014
268 736,15

% plnenia
100 %

3.1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2014
252 119,00

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
Miestne komunikácie

SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2014
247 015,31

% plnenia
98 %

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

96 842
101
1 836
16 250
4 900
4 156
5 135
2 030
1 460
27 364
55 750
7 574
21 089
1 270
1 712
2 610
2 040

96 619,76
100,90
1 832,87
16 379,58
4 869,22
4 162,09
5 090,48
1 998,95
1 445,90
27 377,86
56 003,81
7 553,93
15 967,58
1 264,04
1 707,73
2 610,91
2 029,70

100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
99 %
98 %
99 %
100 %
100 %
100 %
76 %
100 %
100 %
100 %
99 %

252 119

247 015,31

98 %

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 115 778,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 115 863,29 €, čo je 100 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, matriky, opatrovateľskej služby
a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 40 447,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 40 422,96 €, čo je 100 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 92 544,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 87 376,62 €, čo je 94 %
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 3 350 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 3 352,44 €, 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 31.12.2014 vo výške 0 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3.2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2014
16 740,00
v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy obce
Miestne komunikácie
Verejné osvetlenie
Kultúrny dom
SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2014
16 666,79

Rozpočet
11 420
1 820
1 200
2 300
16 740,00

% plnenia
100 %

Skutočnosť
11 348,79
1 818,00
1 200,00
2 300,00
16 666,79

% plnenia
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %

a) Výdavky verejnej správy obce
Ide o nasledovné investičné akcie:
- programový softvér na dane z nehnuteľnosti v celkovej hodnote 1956,00 €, z toho:
program na dane z nehnuteľnosti v hodnote 1800,00 € a
program – pozemky v užívaní v hodnote 156,00 €.
- nákup nehnuteľnosti – rodinného domu v k.ú. Vyškovce nad Ipľom č. 215 v hodnote 8 000,00 €,
- obstaranie výpočtovej techniky – počítača s príslušenstvom pre starostu obce v hodnote 674,23 €,
- splácanie kopírovacieho stroja SHARP v hodnote 718,56 € v mesačných splátkach vo výškach po
59,88 €.
b) Miestne komunikácie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup 21 ks gabiónov kameňa – 135 ton v hodnote 1 818,00 € na spevnenie hornej cesty pri
cintoríne.
c) Verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Projektové práce od firmy Euro Dotácie, a.s., Žilina v hodnote 1 200 €.

„Modernizácia verejného osvetlenia“
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d) Kultúrny dom
Ide o nasledovné investičné akcie:
- vypracovanie projektovej dokumentácie – prístavba kotolne a vykurovanie kultúrneho domu od
Ing. Štefana Lendvaya, Šahy v hodnote 1500,00 €,
- projektová dokumentácia ústredného vykurovania a zdravotechniky od firmy ÚK PROJEKT,
Levice v hodnote 800,00 €.

3.3. Nerozpočtované výdavky:
Výdavky na potraviny v zariadení školského stravovania, ktoré sa nerozpočtujú boli k 31.12.2014
v hodnote 5 054,05 €.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2014
Výsledok hospodárenia za rok 2014 je 59 254,74 €.

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 1.1.2014
Prírastky z prebytku hospodárenia
Ostatné prírastky
Úbytky z rezervného fondu
KZ k 31.12.2014

Suma v €
1 438,51
142,70
0
0
1 581,21

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky za rok 2014
Úbytky – 150 € odmena zamestnancom
KZ k 31.12.2014

Suma v €
2 272,12
1 070,00
2 100,00
1 242,12

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

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

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2014

Obvodný úrad Levice

Dotácia na voľby

2 390,39

2 390,39

0

Krajský stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

623,10

623,10

0

Krajský školský úrad

Školstvo

42 191,00

42 191,00

0

Obvodný úrad Levice

Matrika

1 832,87

1 832,87

0

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

1264,04

1264,04

0

Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja,
Nitra

300,00

300,00

0

166,00

166,00

0

Dotácia pre hasičov

Úrad práce, soc. vecí a r. Školské potreby pre deti
Levice
v HN

Rozdiel
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Krajský úrad životného
prostredia

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

62,79

62,79

0

Krajský úrad pre cestnú
dopravu

Dotácia na prenesený
výkon štátnej správy

28,94

28,94

0

Obvodný úrad, odbor
vnútornej prevádzky,
Levice

Dotácia na úseku hlásenia
pobytu občanov

221,10

221,10

0

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

977,00

977,00

0

Krajský školský úrad

Krajský
Nitra

školský

úrad Dotácia na
poukazy

vzdelávacie

633,00

633,00

0

Krajský
Nitra

školský

úrad Dotácia pre žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia

478,00

478,00

0

požiarna Dotácia pre hasičov

700,00

700,00

0

Úrad
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja, Dotácia na deň obce
Nitra

300,00

300,00

0

52 168,23

52 168,23

0

Dobrovoľná
ochrana SR

SPOLU

C.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec nemala v roku 2014 nijaké vzťahy voči štátnym fondom.

D.
Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom:
Obec v roku 2014 neposkytla žiadne dotácie právnickým, ani fyzickým osobám.
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

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

970 211,57

946 753,08

0
832 655,97
137 555,60

1 956,00
807 241,48
137 555,60

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

93 610,06

141 379,13

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

72,07
72 402,92
68 904,13
0,01
0

Časové rozlíšenie

1 221,23

1 282,71

1 065 042,86

1 089 414,92

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

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

517 623,02

576 877,76

0
521 009,10
-3 386,08

0
517 623,02
59 254,74

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

31 135,88

21 502,04

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

450,00
3 765,72
17 286,32
0
0

Časové rozlíšenie

516 283,96

491 035,12

1 065 042,86

1 089 414,92

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 2014.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.

Jozef Gyurkovics
starosta obce
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