Výročná správa obce Dolný Chotár
za rok 2016

Dora František
Starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Dolný Chotár
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 925 41 Dolný Chotár č. 45
Telefón: 031/7780327
e-mail: oudchotar@gmail.com
web: www.dolnychotar.sk
Okres: Galanta
Kraj: Trnavský
IČO: 00613941
DIČ: 2021204735
Právna forma: obec

2. Organizačná štruktúra obce a komisie
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Starostom obce je Dora František
Poslancami obecného zastupiteľstva sú:
1.
2.
3.
4.
5.

Ladislav Culinka – zástupca starostu
Nikolas Dora
Eva Gyalogová
Gašpár Papp
Imrich Gál

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce.
Pracovníkov obecného úradu a ich prácu riadi starosta obce.
Základnými organizačnými útvarmi obecného úradu sú referáty.
Obecný úrad má vytvorené tieto agendy:
-

spisová služba
vnútornú správa
ekonomická
dane a poplatky
správa bytových jednotiek
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Komisie obecného zastupiteľstva:
*ochrana verejného poriadku
*kultúra, šport, výstavba a životné prostredie
*komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
*ochrana verejného poriadku
predseda: Gál Imrich
členovia:, Dora Nikolas, Pappová Zuzana Mgr.
*kultúra, šport
predseda: Papp Gášpár
členovia: Tóth Tomáš, Dora Nikolas,
*komisia inventarizačná
Predseda: Culinka Ladislav
Členovia: Gyalogová Eva, Ing. Majdiaková Andrea
*komisia vyraďovacia
Predseda: Gálová Lujza
Členovia: Culinka Ladislav, Papp Gašpár

3. Poslanie a vízie obce
Poslanie obce:
Poslanie je všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Dolný Chotár. Poslanie prezentuje
základné služby, ktoré poskytuje a identifikuje „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych
podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie obce
Dolný Chotár. Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce,
podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný
denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú
škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a
zastupovanie obce pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či
aktualizovanie a zverejňovanie informácií.
Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce slúži na plnenie
úloh obce, snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok a zachovať ho v nezmenšenej
hodnote. Darovať nehnuteľný majetok, ktorý je vlastníctvom obce, je neprípustné. Majetok obce
možno použiť len na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
V obci sa nachádza železobetonový most z roku postavený v roku 1928 a Zvon z roku 1953.
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4. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý sa riadi zákonom 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej
republiky.
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 o potreby jej obyvateľov.

4.1 Geografické údaje
Rozloha katastra je 1 388 ha. Obec sa nachádza podľa územno-správneho členenia v Trnavskom
kraji, v Podunajskej nižine medzi Malým Dunajom a doň ústiacou Čiernou vodou, juhovýchodne
od okresného mesta Galanta. . Obec bola do roku 1957 pričlenená k obci Dolné Saliby. V roku
1970 bola spojená s obcou Kráľov Brod a v roku 1991 sa Dolný Chotár osamostatnil-odčlenil od
obce Kráľov Brod na základe rozhodnutia miestnych obyvateľov. V minulosti ohrozovali obec
časté záplavy, v dôsledku ktorých bolo potrebné každý rok stavať nové hrádze.
V uplynulých rokoch bol v obci vybudovaný verejný vodovod, bola vykonaná rekonštrukcia
verejného osvetlenia, postavilo sa za pomoci dotácie a úveru zo ŠFRB 90 bytov pre obyvateľov.
Rozloha obce:

1 388,1701 ha

4.2 Demografické údaje údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2016:

Kategória
osoby od 0 do 18 rokov
osoby nad 18 rokov

Spolu

400

Spolu:

Muži

Ženy

93

49

300

149

151

393

198

195

44
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4.3 Firmy v obci :
Aster Plus sro Dolný Chotár
Agrotrade Dolný Chotár,
Eugen Pancza – Panbos trans Dolný Chotár
Oľga Gyaloghová Dolný Chotár
ND sro, Dolný Chotár
Potraviny Katka-Dolný Chotár

4.4 Symboly obce
Erb obce:
Heraldická komisia MV SR prerokovala návrh erbu obce Dolný Chotár a odporučila ho na
prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra SR v tejto podobe:
V zelenom štíte tri zlaté klasy – bočne odklonené a na listnaných steblách – to všetko
prekryté zlatou položenou rybou v striebornej zbroji.

Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (3/9), žltej (1/9),
zelenej (1/9), bielej (1/9) a zelenej (3/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi.
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5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. v zmysle neskorších predpisov o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve upravuje podiely obce na daniach v správe štátu.
Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý bol prenesený na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V
súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa všetky ďalšie dotácie
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu,
do ktorého vecnej pôsobnosti príslušná činnosť patrí.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v znení neskorších
predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou osobou zapísanou v registri organizácií,
ktorý vedie Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je základnou legislatívnou normou
upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí. Tento zákon
upravuje povinnosť rozpočtových organizácií a obcí účtovať v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku zákon definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná
závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí –
súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť vecný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie v
účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné,
porovnateľné, spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej
účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť
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rovnako overený audítorom. Pre obce to stanovuje paragraf 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku
vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich
môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných
kníh a zostavenia účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočňujú pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňajú tieto okruhy činností:
- inventarizáciu
- kontrolu bilančnej kontinuity
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia
- kontrolu zaúčtovania odpisov
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje takto:
- zistia sa obraty jednotlivých účtov
- zistia sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia
- zistí sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2016 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.09.2016 uznesením č.5/2016.
Úprava rozpočtu obce starosta vykonával priebežne.

5.1 Rozpočet obce:
Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový

(v€)
239 859,88
177 010 05
+ 62 849,83

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový

(v€)
0
0
0

8

Finančné operácie:
Príjmy
Výdavky
Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový

Celkový hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový:

(v€)
17 150,17
80 000
-62849,83

0 eur

5.2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016
257 010,05

Skutočnosť k 31.12.2016
257 010,05

% plnenia
100

Skutočnosť k 31.12.2016
116312,36

% plnenia
120

Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
96200

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej rozpočtovanej finančnej čiastky vo výške 60000 € z výnosu dane z príjmov
bol skutočný príjem 70727,53 €, ktoré boli kryté na výdavky a to prevádzku Ocú.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 30000 € na daň z pozemkov bol skutočný príjem vo výške 38986,46 €.
Dane zo stavieb boli rozpočtované vo výške 1384 € a uhradené 1384 €.
c) Daň za psa je 190 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva – nebol prijem
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4218,45 €.
V rozpočtov. roku k 31.12.2016 obec eviduje pohľ. na dani z nehnuteľ. vo výške 19795,46 €.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
141839,37

Skutočnosť k 31.12.2016
150268,03

% plnenia
105

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných fin.prostriedkov bol skutočný príjem k 31.12.2016 150268,03€, čo je nad
100 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku
výherných hracích prístrojov, príjmy z nájomneho v bj., príjmy z kukasudov, dobropis
el.energie.
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Bežné príjmy : ostatné príjmy-granty a transféry :
Rozpočet na rok 2016
1820,51

Skutočnosť k 31.12.2016
1848,45

% plnenia
100

Obec prijala nasledovné granty a transféry :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovateľ
Obv.úrad
Min.vnútra SR
Krajský stavebný úrad
OÚ pre CD a PK
Obvodný úrad ŽP
Okresný úrad
MV SR

Suma v €
51,65
151,56
401,76
18,66
40,41
484,41
700,00

Účel
Civilná ochr.obyv.
Hlásenie pobytu občanov
Spoločný stavebný úrad
ŽP a cest.doprava
Ochrana živ.prostredia
Voľby /Referendum/
DPO

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

Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia

Granty a transfery
Neboli poskytnuté žiadne transféry
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ dotácie

Suma v €

Investičná akcia

Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
17150,17
17150,17
Príjmy pozostávajú z prevodu prostr. z predchádzajúceho roka.

% plnenia
100 %

10

5.3 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
257010,05

Skutočnosť k 31.12.2016
239439,55

% plnenia
94

Bežné výdavky :
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
Rozpočet na rok 2016
177010,05
166761,45
100
v tom :
v tis. Sk
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy /01/
83274,02
90697,29
108
Verej.por.a bezpečnosť /PO/03/
730,07
730,07
100
Ekonomická oblasť /04/
49449,42
46207,66
98
Ochrana životného prostredia /05/
9332,00
9299,93
100
Bývanie a občian. vybavenosť /06/
32522,25
18129,63
60
Rekreácia, kult. a náboženstvo /08/
1702,29
1697,47
100

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných čerpanie vo výške 50905,01 €. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
Ocú .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané vo výške 20645,91 €. Sú tu zahrnuté odvody
poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané vo výške 74051,65 €. Ide o prevádzkové výdavky
všetkých stredísk OcÚ, ako je energia, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
ostatné tovary a služby .
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 vo výške 20396,18 €, čo sú úroky
z úveru.

Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

v tom :
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Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie

rozpočet

skutočnosť

v Eurách
% plnenia

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
b) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
Rekonštr.a moderniz.- Biopeletáreň vo výške 0 €
c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie miestnej komunikácie ......................... vo výške ............ €
- vybudovanie parkovacích miest ............................... vo výške ............ €
d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :
- .................................. vo výške ............ €
e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup pozemkov v lokalite ................ vo výške ..................... €
g) Vzdelávanie - základné vzdelanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- ............................................................
....... €
- ............................................................
....... €
h) Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách
Ide o nasledovné investičné akcie:
- ............................................................
....... €
i)Sociálne zabezpečenie
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Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
80000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
72678,10

% plnenia
95

Tieto fin.prostriedky boli čerpané na splácanie istiny z prijatých úverov a vratky
fin.výpomoci.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : neboli žiadne
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
- €
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
----

5.4 Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
Výsledok hospodárenia za rok 2015 je prebytkový vo výške
- zostatky na bežných bankových účtoch Ocu
- zostatky na účte SF
- pokladňa

25 414,49 € .
24895,82
16,00
518,67

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto
prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 0,- €, a to na :
0,- €
0,- €
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 0 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebytok rozpočtu za rok 2016 vo výške 0 €, navrhujeme použiť nasledovne :
- tvorba rezervného fondu
0,- €
- krytie schodku hospodárenia
0 ,- €
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5.5 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 účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2016

-

Prírastky - z prebytku hospodárenia

-

- ostatné prírastky

-

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie zo dňa

-

- krytie schodku hospodárenia

-

- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2016

-

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2016

616,16

Prírastky - povinný prídel - 0,6
- povinný prídel -

%

%

- ostatné prírastky

214,25

Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

830,41
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5.6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

AKTÍVA

Názov

ZS k 01.01.2016

KZ k 31.12.2016

5279358,25

4791379,25

Dlhodobý hmotný majetok

5233296,74

4746119,74

Dlhodobý finančný majetok

45259,51

45259,51

Obežný majetok spolu

77478,28

113804,97

0

843

Pohľadávky krátkodobé

58921,02

87547,48

Finančný majetok

18557,26

25414,49

Časové rozlíšenie spolu:

1221,13

3434,67

Náklady bud. období

1221,13

3434,67

Výnosy bud. období

0

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Posk. návr. fin. výpomoci dlh.
Posk. návr. fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

SPOLU

5358057,66

4908618,89
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PASÍVA

Názov

ZS k 01.01.2016

KZ k 31.12.2016

-317676,03

-435035,17

Nevysporiadaný HV z min. rokov

-317676,03

-435035,17

Výsledok hospodárenia

-191222,73

-118757,05

Záväzky

2940191,56

2901034,33

2698717,17

2604076,79

Krátkodobé záväzky

83691,86

141937,65

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

146535,24

137031,37

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky

z toho :
Dlhodobé záväzky

Rezervy

0

Ostatné záväzky

0

Časové rozlíšenie spolu:

2735542,13

Výdavky budúcich období

0

Výnosy budúcich období

2735542,13

2442619,73

SPOLU

5358057,66

4908618,89

2442619,73

5.7 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
voči ŠFRB /479/ :
voči dodávateľom

neinv.
invest.

voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči ostatným veriteľom odvody
predd. daň

2 602 976,96 €
84956,83 €
0,00 €
€
31239,88 €
1785,76 €
301,15 €

Obec v roku 2016 neuzatvorila Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.
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Prehľad o stave a vývoji dlhu úveru
k 31.12.2016
obce DOLNÝ CHOTÁR

P.č.

Výška
úroku

15.bj

Výška
prijatého
úveru
506506,00

18.bj

700092,94

1%

12.bj

460300,07

1%

45.bj

1652800,00

1%

1%

Zabezp.
úveru
Bianco
zmenka
Bianco
zmenka
Bianco
zmenka
Bianco
zmenka

Vypracoval: Judita Keselyová

Mes.
splátky
s úrokmi
1629,12

Zostatok k
31.12.2016

Splatnosť

Banka

341330,34

r. 2035

Prima banka
Slovensko/Dexia/

2251,78

534127,96

r. 2037

Prima banka
Slovensko/Dexia/

1480,52

415175,35

r. 2038

OTP banka

5316,06

1 312343,31

r. 2039

OTP banka

Schválil: Dora František-starosta obce

V Dolnom Chotári dňa 27.01.2017
Prílohy:
- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky

17

