Záverečný účet Obce Vyškovce nad Ipľom
za rok 2015

Vo Vyškovciach nad Ipľom, január 2016
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Záverečný účet Obce Vyškovce nad Ipľom za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015
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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č. 11/1/2015.
Bol zmenený dvakrát:
- schválený dňa 15.12.2014 Uznesením č. 11/1/2015,
- upravený dňa 20.07.2015 Uznesením č. 13/5/2015,
- upravený dňa 07.12.2015 Uznesením č. 14/8/2015.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom

327 198,00

Výdavky celkom

306 572,50

Hospodárenie obce - prebytkový

20 625,50

z toho:
Bežné príjmy

294 038,00

Bežné výdavky

280 790,50

Prebytok bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy

13 247,50

0,00

Kapitálové výdavky

25 782,00

Schodok kapitálového rozpočtu

25 782,00

Príjmové finančné operácie

33 160,00

Výdavkové finančné operácie
Prebytok finančných operácií

0,00
33 160,00

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €
Upravený rozpočet na rok
2015
327 198,00

Skutočnosť k 31.12.2015
319 652,95

% plnenia
98 %

z toho:
2.1. Bežné príjmy celkom:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

294 038,00

279 172,95

% plnenia
95 %

2.1.1. Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

176 620,00

174 384,98

% plnenia
99 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 152 400 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 152 422,41 €, čo predstavuje plnenia na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24 220,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 21 962,57 €, čo je 91 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 18 073,95 €, dane zo stavieb boli vo výške 3 564,92 €
a dane z bytov vo výške 14,94 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 21 653,81 €
a) daň za psa vo výške 308,76 €,
b) daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €.
2.1.2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
28 454,00

Skutočnosť k 31.12.2015
17 656,09

% plnenia
62 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 17 151,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 9 102,56 €, čo je 53 % plnenie.
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 558,72 €, príjem z prenajatých strojov,
prístrojov a zariadení vo výške 0,00 € a príjem z prenajatých pozemkov vo výške 8 543,84 €.
b) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 6 803,35 €, čo je 72 % 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 1 803,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1 750,18 €, čo je 97 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie podpisov, overovanie
fotokópie, rybárske lístky vo výške 1 202,64 €, poplatky za porušenie predpisov vo výške 45,00 €, predaj
smetných nádob, užívanie domu smútku, relácie v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky, ktoré sú vo
výške 502,54 €.

2.1.3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

87 225,00

% plnenia

85 388,50

98 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.

Poskytovateľ

1.

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

2.

Okresný úrad Nitra

53 883,00

Školstvo

3.

Ministerstvo vnútra SR

1 864,69

Matrika

4.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Verejno-súkromné partnerstvo,
Občianske združenie Ipeľ-Hont,
Plášťovce

1 654,96

Stravné pre deti v HN a ŽM
Detské ihrisko pri Základnej
škole

5.

Suma v €
620,31

3 990,00

Účel
Dotácia na úseku stavebného
poriadku

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

6.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

298,80

7.

Okresný úrad Nitra

62,45

8.

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

28,81

Dotácia na miestne a účelové
komunikácie

9.

Ministerstvo vnútra SR

220,11

10.

Okresný úrad Nitra

1031,00

Dotácia na úseku hlásenia
pobytu občanov
Príspevok na vých. a vzd.
detí, ktoré majú 1 rok pred
plnením povinnej školskej
dochádzky

Okresný úrad Nitra

702,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

200,00

11.

12.

Škola – vzdelávacie poukazy
Humánna pomoc pre
jednotlivcov v núdzi
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13.

Okresný úrad Nitra

936,00

Dotácia pre žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia
Rodinné prídavky pre
jednotlivcov

14.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

15.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Okresný úrad, Levice

15 471,11
640,00

Dotácia pre hasičov
Dotácia na terénnu sociálnu
prácu v obci Vyškovce nad
Ipľom
Dotácia na voľby

Úrad Nitrianskeho samosprávneho
kraja, Nitra

300,00

Dotácia na deň obce

17.
18.

2 785,26
700,00

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

2.1.4. Bežné príjmy - iné príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

1 739,00

1 743,38

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných 1 739,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1 743,38 €, čo je 100 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z vkladov 3,78 €, za materské školy, školné a pod. v hodnote
377,20€, vratky za elektrickú energiu a za rozhodcov v hodnote 367,40 €, prídel do sociálneho fondu
v hodnote 995,00 €.

2.2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

0,00

0,00

% plnenia
100 %

2.3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

33 160,00

33 159,23

% plnenia
100 %

2.4 Nerozpočtované príjmy:
Príjmy zariadení školského stravovania, ktoré sa nerozpočtujú boli k 31.12.2015 v hodnote 7 320,77 €.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
Upravený rozpočet na rok
2015
306 572,50

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

309 988,43

99 %

3.1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2015
280 790,50

Skutočnosť k 31.12.2015
278 727,81

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

96426,00
2263,00
3832,00
22720,50
50,00
14767,00
3415,00
4735,00
4151,00
3410,00
735,00

96342,51
2260,98
3826,26
20868,50
48,00
14754,03
3411,73
4732,68
4148,69
3396,70
731,40

100 %
100 %
100 %
92 %
96 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2093,00
25631,00
65062,00
7567,00
17660,00
1606,00
4667,00

2090,48
25611,34
65051,48
7558,36
17634,33
1597,02
4663,32

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %

280 790,50

278 727,81

99 %

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 129 738,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 128 604,24 €, čo je 99 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, opatrovateľskej služby,
terénnej sociálnej práce a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45 653,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 44 995,82 €, čo je 99 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 97 265,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 96 998,75 €, 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 8 134,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 8 129 €, 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 31.12.2015 vo výške 0 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3.2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

25 782,00
v tom:
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Predprimárne vzdelávanie
SPOLU

25 780,92

% plnenia
100 %

Rozpočet
22 887,00
2 895,00
25 782,00

Skutočnosť
22 885,91
2 895,01
25 780,92

% plnenia
100 %
100 %
100 %

a) Výdavky výkonných a zákonodarných orgánov
Ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup nehnuteľnosti – rodinného domu v k.ú. Vyškovce nad Ipľom č. 83 v hodnote 15 000,00 €,
- obstaranie kosačky BDR 581SL v hodnote 755,55 €,
- splácanie kopírovacieho stroja SHARP v hodnote 718,56 € v mesačných splátkach vo výškach po
59,88 €,
- poplašné zariadenie v budove obecného úradu vo výške 1 411,80 €,
- poskytnutie kapitálového transferu cirkvi na opravu strešnej krytiny kostola vo výške 5 000,00 €.
b) Predprimárne vzdelávanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole vo výške 2 395,01 €,
- poskytnutie kapitálového transferu pre Zväz maďarských rodičov na Slovensku Materská škola –
Vyškovce nad Ipľom vo výške 500,00 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení v materskej škole.

3.3. Nerozpočtované výdavky:
Výdavky na potraviny v zariadení školského stravovania, ktoré sa nerozpočtujú boli k 31.12.2015
v hodnote 5 479,70 €.
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4. Výsledok hospodárenia za rok 2015
Výsledok hospodárenia za rok 2015 je - 15 443,19 €.

5. Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce za rok 2015
Vylúčenie z prebytku
Upravený výsledok rozp. hospodárenia

Upravený
rozpočet
2015 v €

Skutočnosť
k 31.12.2015
v€

327 198,00

312 332,18

294 038,00
0,00
33 160,00
306 572,50

279 172,95
0,00
33 159,23
304 508,73

280 790,50
25 782,00
0,00
20 625,50
0,00
20 625,50

278 727,81
25 780,92
0,00
7 823,45
-33 159,23
-25 335,78

Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 je – 25 335,78 €.
Z výsledku hospodárenia za rok 2015 pre Obec Vyškovce nad Ipľom nevyplýva povinnosť tvorby
rezervného fondu.

6. 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 1.1.2015
Prírastky z prebytku hospodárenia
Ostatné prírastky
Úbytky z rezervného fondu
KZ k 31.12.2015

Suma v €
1 581,21
5 303,00
0
0
6 884,21

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky za rok 2015
Úbytky – 50 € nákupné poukážky zamestnancom
KZ k 31.12.2015

Suma v €
1 242,12
995,00
950,00
1 287,12

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 2015

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015

Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu

Okresný úrad Levice

Dotácia na voľby

640,00

640,00

0,00

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava

Dotácia na úseku
stavebného poriadku

620,31

620,31

0,00

Okresný úrad Nitra

Školstvo

53 883,00

53 883,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava

Dotácia na prenesený
výkon štátnej správy na
úseku matrík

1 864,69

1 864,69

0,00

Úrad práce, soc. vecí
a rodiny, Levice

Stravné pre deti v HN a ŽM

1 654,96

1 654,96

0,00

Rozdiel
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Úrad práce, soc. vecí
a rodiny, Levice

Okresný úrad Nitra

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava

Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava

Okresný úrad Nitra

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

298,80

298,80

0,00

62,45

62,45

0,00

28,81

28,81

0,00

220,11

220,11

0,00

1 031,00

1 031,00

0,00

Okresný úrad Nitra

Dotácia na
poukazy

vzdelávacie

702,00

702,00

0,00

Okresný úrad Nitra

Dotácia pre žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia

936,00

936,00

0,00

požiarna Dotácia pre hasičov

700,00

700,00

0,00

Úrad
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja, Dotácia na deň obce
Nitra

300,00

300,00

0,00

3 990,00

3 990,00

0,00

Dobrovoľná
ochrana SR

Občianske
združenie
Ipeľ-Hont, Plášťovce,
Dotácia na detské ihrisko
Verejno-súkromné
pri ZŠ
partnerstvo
Úrad práce, soc. vecí
a rodiny, Levice

Humánna
pomoc
jednotlivcov v núdzi

pre

200,00

200,00

0,00

Úrad práce, soc. vecí
a rodiny, Levice

Rodinné
prídavky
jednotlivcov

pre

2 785,26

2 785,26

0,00

Ministerstvo práce,

Dotácia na terénnu sociálnu

15 471,11

15 471,11

0,00
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sociálnych vecí a rodiny
SR, Bratislava

prácu v obci Vyškovce nad
Ipľom

SPOLU

85 388,50

85 388,50

0,00

C.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec nemala v roku 2015 nijaké vzťahy voči štátnym fondom.

D.
Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom:
Obec v roku 2015 poskytla nasledovné dotácie a príspevky:
- kapitálový transfer na opravu strešnej krytiny kostola pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť
Vyškovce nad Ipľom vo výške 5 000,00 €,
- príspevky pre Telovýchovnú jednotu Družstevník Vyškovce nad Ipľom vo výške 1 846,84 €,
- kapitálový transfer pre Zväz maďarských rodičov na Slovensku Materská škola – Vyškovce
nad Ipľom vo výške 500,00 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení v materskej škole.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

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

946 753,08

904 601,86

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

1 587,00
765 459,26
137 555,60

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

141 379,13

121 357,49

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

144,84
75 803,22
45 409,42
0,01
0

1 282,71

1 320,67

1 089 414,92

1 027 280,02

Časové rozlíšenie
SPOLU
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

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

576 877,76

561 434,57

0
517 623,02
59 254,74

0
576 877,76
-15 443,19

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

21 502,04

19 692,28

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

540,00
2 961,16
16 191,12
0
0

Časové rozlíšenie

491 035,12

446 153,17

1 089 414,92

1 027 280,02

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 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Jozef Gyurkovics
starosta obce
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