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Výročná správa obce bola vyhotovená v súlade s ustanovením §20 odsek 1 zákona
o účtovníctve .
1. Základná charakteristika obce

Identifikačné údaje:
Názov:

Obec Farná
adresa pre poštový styk:Obecný úrad, 935 66 Farná 462

Tel:/fax:

Tel:036/7721190 Fax: 036/7721190

e-mail:

farna@nextra.sk

web:

www.farna.sk

Okres:

Levice

IČO:

00306941

DIČ:

2021023554

Právna forma:
Deň vzniku:

Obec

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom

č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou SR.

Geografické a demografické údaje obce

Počet obyvateľov k 31.12.2013:

Kategória

1360

Muži

Ženy

Spolu

Vek 0 – 3r.

16

17

33

Vek 4 – 6 r.

18

16

34

Vek 7 – 14 r.

61

55

116

Vek 15 – 17 r.

32

17

49

Vek 18 – 60 r.

424

398

822

Vek na 60 r.

107

199

306

Spolu

658

702

1360

Dejiny:
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156, kde sa spomína pod názvom Fornod. Neskoršie
doložené názvy sú: Furnod (1283), Farnad, Fornad (1384), Farnád (1808), Farná (1948),
maď Farnád. Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, časť obce v 12. - 14. storočí zemanom. Z
r. 1295 je doložený kostol. Obec spustošili v r. 1311 prívrženci Matúša Čáka, v r. 1561 Turci.
V 16. storočí sa spomína ako mestečko, v kuruckých vojnách však zaniklo. Začiatkom 18.
storočia Farnú znova osídlili. V r. 1715 mala obec vinice a 52 domácností, v r. 1755 mala
674 obyvateľov, v r. 1787 mala 178 domov a 1153 obyvateľov, v r. 1828 mala 197 domov a
1327 obyvateľov. Začiatkom 20. storočia založili úverné a mliekarské družstvo. Po r. 1918
obyvatelia pracovali ako poľnohospodárski robotníci na ŠM, zaoberali sa aj tkáčstvom,
košikárstvom a zhotovovaním drevených výrobkov. V r. 1938 - 1945 bola obec pripojená k
Maďarsku.
Najväčšie pamätihodnosti v obci:
Významné pamiatky: kostol rímskokatolícky barokový z r. 1730, kostol reformovaný z r.
1787, kostol evanjelický z r. 1821.

Zaujímavosti obce:
Kultúrno záujmový klub NÁDAS, Spevácky súbor ROZMARING, Združenie maďarských
rodičov na Slovensku základná organizácia, Základná organizácia CSEMADOK,
Telovýchovná jednota KLAS, Poľovnícke združenie DROP.

Symboly obce:
-

erb obce

1.2. Základné orgány obce:

Dňa 16.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili
sľub poslanci, ktorí boli zvolení dňa 27.11.2010 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na
obdobie 4 rokov v počte 7.
1.2.1 Poslanci obecného zastupiteľstva:
MUDr. Štefan Farkas - zástupca starostu,
MUDr. Zsolt Góra,
Mgr. Enikő Baláž,
Csaba Csomor,
Emese Farkasová,
JUDr. Július Kabai,
Otília Tamás.

O základných otázkach života obce rozhodovalo obecné zastupiteľstvo na svojich
zasadnutiach, ktoré sa v priebehu roka konali 6 krát , ako riadne OZ:
22.02.2013 14. riadne OZ
26.04.2013 15.riadne OZ
26.06.2013 16.riadne OZ
23.08.2013

17.riadne OZ

25.10.2013

18.riadne OZ

13.12.2013

19.riadne OZ

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo sa konalo 3 krát. a to v termínoch:
15.07.2013
25.07.2013
02.08.2013

Každé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu vo Farnej. Pozvánka na
zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia.
Každé zasadnutie bolo verejné a bolo vyhlásené v obecnom rozhlase.

1.2.2 Starosta obce:

Do 26.07.2013 vykonávala funkciu starostu Karol Vrábel .
Z dôvodu úmrtia starostu obce , funkciu štatutárneho zástupcu obce vykonával
zástupca starostu obce - MUDr. Štefan Farkas .

Dňa 05.08.2013 bola na Obvodný úrad v Leviciach podaná žiadosť o vyhlásenie termínu
náhradných volieb na funkciu starostu obce .

Výkonným orgánom obce - obecného zastupiteľstva a starostu obce bol obecný úrad ,ktorý v
priebehu roka 2013 zabezpečoval organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu
organizuje starosta obce.

1.2.3 Hlavný kontrolór: Ing. Alexander Kučerka

Bol zvolený do funkcie OZ vo Farnej uznesením č. 15/2009 ods. písm. b) zo dňa 30.04.2009
na obdobie 6 rokov. V roku 2012 hlavný kontrolór pracoval na základe štatútu a
organizačného poriadku obce.
1.2.4. Komisie:
OZ uznesením č. 15/2011 zo dňa 25.02.2011 schválilo členov komisií nasledovne:

financií a hospodárenia s majetkom obce:
predseda – JUDr. Kabai Július,
členovia: Žaneta Nagyová a Otília Tamás.

1.3. Inštitúcie v obci:

1.3.1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Farnej
Rozpočtová organizácia
riaditeľ: Mgr. Pólya Zsolt
počet žiakov: 82
Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. Základná škola hospodári s vlastnými
prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.

1.3.2. Základná škola Farná
Rozpočtová organizácia
riaditeľ: Mgr. Pavlovič Marian
počet žiakov: 78

1.3.3. Materská škola - Óvoda
riaditeľka: Valkovská Silvia
počet detí: 31

1.3.4. Obvodné zdravotné stredisko:

MUDr. Mladý Ján – obvodný lekár
MUDr. Miklós Zoltán – detský lekár
MUDr. Mésárošová Valéria – interné oddelenie
MUDr. Princzkel Peter - gynekológ

MUDr. Farkas Štefan – zubný lekár
Farkasová Emese – zubná technika

1.3.5. Lekáreň ADONIS

1.3.6.Slovenská pošta a.s.

1.3.7.Obchodné prevádzky v obci:

Coop Jednota Nové Zámky, Potraviny Gubriczová, Domáce potreby, Presso, Kabók PUB,
Kaderníctvo, Kvetinárstvo, Autoservis.

1.3.8. Firmy - výrobné
STOLMAC - stolárstvo.

1.4. Profil obce

Obec Farná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 všetsranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a
majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a
zhodnocovať a vo svojeje celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné
účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s
majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon

štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č.597/2003 Z.z. o
financovaní základných škôl a školských zariadení.

Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom MF SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého
vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.

1.4.1 Organizačná štruktúra obecného úradu:
neb. Karol Vrábel / do 26.7.2013/ – starosta obce
Štefan Farkas / od 26.7.2013/ - zástupca starostu obce
Vlasta Csomorová – prednosta obecného úradu
Otília Kálnaiová – SOR personalistiky a evidencia UoZ
Erika Mazuchová – SOR daní a poplatkov
Zuzana Rákóczyová - matrikárka
Magdaléna Vargová, Bc. – SOR riadenia a činnosti úradu
Henrieta Csernyáková - príslušníčka obecnej polície

2. Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce na rok 2013
Základným finančným nástrojom hospodárenia obce v roku 2013
bol schválený rozpočet . 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
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol
zostavený ako prebytkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom OZ uznesením
č. 187/2013, ktoré sa konalo dňa 22.02.2013.
Posledná úprava rozpočtu bola schválená OZ dňa 21.02.2014.
V priebehu rozpočtového roka boli prijaté rozpočtové opatrenia na úpravu
rozpočtu na presun rozpočtových prostriedkov , v súlade s prijatým uznesením OZ zo dňa
23.08.2013 OZ-17/2013-4.

Bežné príjmy
Bežné príjmy

Schválený r.
882357

r. po úprave
915357

Plnenie v €
818 766,10
4816,97

% plnenie

nerozpočtované
BP ZŠ
BP ZŠ VJM
Bežné príjmy
RO
nerozpočtované

0,14
322,75
13548,41

Bežné výdavky
Bežné výdavky
nerozpočtované
BV ZŠ
BV ZŠ VJM
Bežné výdavky
RO
nerozpočtované

476 050

483 150

475 782,85
6607,47

133800
177118

133800
198 452,15

144336,89
197 166,85
14922,50

Kapitálové
príjmy
Kapitálové
výdavky

864 508

864 508

12 063,78

239 696

239 696

244 933,10

Príjmové FO
Výdavkové FO

239 696
165 300

239696
168 500

244 933,10
175 214,01

Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty bežných príjmov a bežných výdavkov
rozpočtových organizácii obce. Na hospodárenie rozpočtových organizácii sa vzťahuje
osobitný predpis.
Obec financovala svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších zdrojov. Obec v roku 2013 získala do svojho rozpočtu

bežný grant z postriedkov

EÚ na Dni obce vo výške 13 000€.Na financovanie obstarania kamerového systému obec
získala zo štátneho rozpočtu cez VÚC kapitálový transfer vo výške 3775€.
Na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Park pri potoku“ získala obec 4725€.

2.1.Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Rozpočet schválený
882 357

Rozpočet po úprave
915357

plnenie
837454,39

2.1.1. Bežné príjmy obec
Rozpočtované boli vo výške 882 357 € , po úprave vo výške 915 357€.
Plnenie bolo vo výške 818 766,10€ , čo percentuálne predstavuje 89,4%.

Z vlastných príjmov rozpočtu obce tvorili podstatnú časť daňové príjmy vo výške
415 695,10€,ktoré tvorili :
a) Výnos dane z príjmov poukázaný obci Farná
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 293688 € z výnosu dane z príjmov
fyzických osôb boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 286 724,59€.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 131 106 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške
109 048,74 € .
Z toho príjmy dane z pozemkov boli vo výške 100 381,85 €, dane zo stavieb boli vo
výške 8582,79 € a dane z bytov vo výške 84,10 €.
c/ Ostatné daňové príjmy
c) Daň za psa
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
e) Daň za nevýherné HP
f) Poplatok za komunálny odpad

1543,08€
1640,75€
16 737,94€

Pri KO a DsO boli rozpočtované príjmy po úprave rozpočtu vo výške
17 556 € . Plnenie bolo 95 %.
2.1.2. Nedaňové príjmy obce príjmy
v tom:
a/Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
c/ príjem za predaj T a S
Ostatné príjmy:
Ostatné príjmy tvorili príjmy z refundácie a vratiek .

32 794,94€

17 897,01€
986,92€
13 911,01|€
4646,88 €

2.1.3. Obec prijala nasledovné granty a transfery
bežné granty a transfery
Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Nitra/KŠÚ/
Krajský ŠÚ Nitra
Krajský ŠÚ Nitra
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

poskytnutá výška transferu v
EUR
290 279

účel poskytnutia

2717
3440
10 123,15
1676,60

normatívne fin.prostr. na
regionálne školstvo
dopravné žiaci
vzdelávacie poukazy
stravné HN
školské potreby HN

4067

Sociáln.znevýh.deti

Obvodný úrad
Obvodný úrad
MV SR
ÚPSVaR-ESF
ÚPSVaR- ŠR
Ministerstvo školstva SR

1807,10
428,67
1120
18 249,53
7660,29
4119

Krajský školský úrad
Ministerstvo dopravy a RR
SR
MV SR
Priame prostriedky
z rozpočtu EÚ
VÚC
spolu

1984
3311,46
1141,56
13000
500
352 624,36

matrika
evidencia obyvateľstva
voľby
AČ zamestnanci
5% navýš.miezd zamestn.v
reg.školstve
MŠ

Dni obce
Dni obce- kultúra

Granty a transfery boli účelovo použité v súlade s ich účelom.
Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi .
Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy mohla obec použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy.
Po prijatí prostriedkov ŠR na úhradu týchto nákladov prostriedky štátneho rozpočtu
obec zúčtovala v prospech svojho rozpočtu. / §7 odsek 3 zákona č. 583/2004 Z.z./

2.2. Kapitálové príjmy
EUR
schválený rozpočet
864 508

upravený rozpočet
864 508

skutočnosť
12 063,78

V roku 2013 získala obec do svojho rozpočtu kapitálové transfery zo štátneho
účelového fondu a z prostriedkov EÚ :

Poskytovateľ
PPA cez ŠR
VÚC Nitra
spolu

poskytnutá výška transferu v
EUR
2116,08
4500
3000
9616,08

účel použitia
autobus.zastávky
park
kamerový systém obce

Súčasťou kapitálového rozpočtu bol aj príjem z predaja kapitálových aktív vo výške
2000 EUR a príjem z predaja pozemkov vo výške 447,70€.

2.3. Príjmové finančné operácie
EUR
schválený rozpočet
239 696

upravený rozpočet
239 696

skutočnosť
244 933,10

-

zostatok prostriedkov na bežnom účte z predchádzajúceho roka
vo výške 239 696 EUR
- prevod prostriedkov sociálneho fondu obce vo výške 5237,10 EUR
Došlo k prekročeniu čerpania finančných prostriedkov z dôvodu čerpania prostriedkov
sociálneho fondu pre zamestnanocv obce v súlade s platným interným predpisom obce.
2.4 Nerozpočtované príjmy obce
Súčasoťu čerpania rozpočtu obce sú aj nerozpočtované príjmy za stravné v ŠJ pri MŠ vo
výške 4616,97€.
2.5 Príjmy rozpočtových organizácii obce

Organizácia
Základná škola
ZŠ s VJM
Príjmy RO
nerozpočtovanéZŠ VJM
3.

upravený rozpočet
0
0
0

schválený rozpočet
0
0
0

skutočnosť
0,14
322,75
13548,41

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013

Bežné výdavky
Bežné výdavky
nerozpočtované
BV ZŠ
BV ZŠ VJM
Bežné výdavky
RO
nerozpočtované

Schválený
rozpočet
476 050

upravený
rozpočet
483 150

skutočnosť

133800
177118

133800
198 452,15

144336,89
197 166,85
14922,50

475 782,85
6607,47

Z rozpočtu obce boli v roku 2013 uhrádzané výdavky v súlade s ustanovením §7 zákona
SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to :
a/ záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi.
b/ výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na
činnosť rozpočtových organizácií obce.

c/ výdavky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy
d/ výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce
e/ úroky z prijatých úverov , pôžičiek a návratných finančných výpomocí
f/ iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi
Prehľad čerpania celkových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
funkč
ná
klasif
.pre
výdav
ky
01.1.1
.6
03.1.0
03.2.0
04.1.2
04.5.1
.3
05.1.0
06.2.0
07.4.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0

09.1.1
09.6.0

EUR
skutočnosť
2013

názov

čerpanie
2011

čerpanie
2012

schválený
rozpočet
2013

upravený
rozpočet
2013

Obec

316 271,50

539 537,62

506 180

486 086

OP
Požiar.
ochrana
Všeob.pracovná
oblasť AČ
Správa a údržba
ciest
Nakladanie
s
odpadmi
Rozvoj obce
Zdravotníctvo
Rekreačné
a športové služby
Kultúrne služby
/aj OZ Nádaš/
Miestny rozhlas
Náboženské a iné
spoločenské
služby
Predškolská
výchova MŠ
ŠJ
nerozpočtované
príjmy

1661,25
398,04

1195
417,14

2970
400

3097
441

487 093,1
7
3033,52
440,06

0

30461,01

26440

26560

26055,40

0

0

1000

3750

3699,93

24000

24 672

24 671,35

spolu:

0
10 010,54
3000

531886,31
14 573,14
3000

905 390
15 100
3600

908 047
13 357
3000

14 155,73
13 280,17
3000

13802,10

7309,18

10 810

29309

29278,12

317,14
5000

690,19
1400

700
4500

400
2400

399,67
2400

64 289,11

52098,37

45650

53091

52154,74

0

0

0

0

6607,47

414749,6

1182567,96

1546740

1554210

666269,3

3.1 Bežné výdavky obce
EUR
schválený rozpočet
476 050

upravený rozpčet
483 150

skutočnosť
475 782,85

3.2 Kapitálové výdavky
EUR
schválený rozpočet
905 390

upravený rozpočet
902 560

skutočnosť
8665

Obec v priebehu roka 2013 realizovala prostredníctvom programov
EÚ cez ŠR :
- financovanie obstarania kamerového systému pre obec
3775€
- vypracovanie projektovej dokumentácie „Park pri potoku“ 4725€
a z vlastných prostriedkov obstarala pozemok v sume 165€
3.3 Výdavkové finančné operácie
EUR
schválený rozpočet
165 300

upravený rozpočet
168 500

skutočnosť
175 214,01

V priebehu roka 2013 obec splácala cez výdavkové finančné operácie
-

istiny z preklenovacích bankových úverov prijatých v predchádzajúcom období na
prefinancovanie investičných akcií obce , spolu v sume 170 924,01€
prevod prostriedkov sociálneho fondu zamestnancov obce v sume 4290€

3.4 Výdavky zariadenia školského stravovania pri MŠ- nerozpočtované výdavky
Boli to výdavky súvisiace s nákupom potravín vo výške 6607,47€.

4.Vyčíslenie výsledku hospodárenia obce za rok 2013
Príjmy bežného rozpočtu
Výdavky bežného rozpočtu
VH bežného rozpočtu

837 454,37
838 816,56
- 1362,19

Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového
rozpočtu
VH kapitálového rozpočtu

12 063,78
8665
+ 3398,78

schodok

prebytok

a/ Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2013 , vyčíslený bez finančných operácií
obce , je prebytok vo výške 20236,59 EUR.
Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR,
z rozpočtu EÚ podľa osobitného predpisu, sa na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm.

a/ a b/ z tohto prebytku vylučujú.
/ § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/
b/ VH z akruálneho účtovníctva

10 871,33 EUR /r.125 Súvaha/

c/Vyčíslenie výsledku hospodárenia podľa smernice ESA 95
Pre vykázanie výsledku hospodárenia obcí a VÚC v metodike ESA 95 sa k prebytku
rozpočtu pripočítavajú položky časového rozlíšenia , a to zmena
stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časového rozlíšenia daní a časového rozlíšenia
úrokov.. Vychádza sa zo súčtu rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom
bežného ú.o. a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

5.Bilancia aktív a pasív

viď príloha tabuľka Súvaha FIN
Stav k 01.01.2013
2 291 547,65 EUR
2 291 547,65 EUR

AKTÍVA ( EUR )
PASÍVA ( EUR )

Stav k 31.12.2013
2 128 726,36 EUR
2 128 726,36 EUR

v tom nastali skutočnosti poklesu aktív, z dôvodu poklesu finančných prostriedkov na
bankových účtoch ku koncu účtovného obdobia,splatený bankový úver, nárast oprávok na
odpisovanom majetku.

5.1. AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
z toho:
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný m.
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný m.
Obežný majetok spolu,
z toho:
zásoby
zúčtovanie medzi subjektmi
VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné
fin.výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné
fin.výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

Počiatočný stav k 1.1.2013

EUR
Konečný stav k 31.12.2013

2 291 547,65

2 128 726,36

1 986 249,91
3115,01
1 708 089,37
275 045,53
305 297,74

1 968 133,09
3 115,01
1 689 972,55
275 045,53
160 593,27

0
104,84

2 042,26
104,84

13 266,47
42 919,37
249 007,06
0

8 313,31
54 391,32
95 741,54
0

0

0

0

0

5.2.PASÍVA

EUR

Názov
Vlastné imanie a záväzky
spolu
Vlastné imanie
z toho
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
rezervy
zúčtovanie medzi subjektmi
VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Počiatočný stav k 1.1.2013

Konečný stav k 31.12.2013

2 291 547,65

2 128 726,36

1 534 054,36

1 542 339,80

-32,31

-32,31

0
1 534 086,37
222 382,23

0
1 542 372,11
72 362,74

15 833,04
0

3 033,04
0

7 979,43
29 155,09
169 414,07
535 111,06

37 897,38
31 432,32
0
514 023,82

5.3 .Stav finančný prostriedkov k 31.12.2013 na bankových účtoch obce:
1. 25425-152/0200
v tom depozity:
ZŠ
ZŠ s VJM
2. 200592655/0200
3. 1747618153/0200
4. 1604057651/0200
5. 286 26718/0900
6. 10637152/0200
7. 279040125/0200

BÚ

84 933,83 EUR
7 330
21 640

BÚ dotačný -strava
ČOV dot.
PK KŠU
BÚ VH
JMŠ
Dotačný RCZ

Účet SF
Účet RF
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 nečerpala bankový úver.
7. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec v roku 2013 neposkytla žiadne záruky.

8. Údaje o podnikateľskej činnosti obce

49,73

EUR
EUR

EUR

107,25 EUR
823,44 EUR
165,05 EUR

4247,60 EUR
1442,78 EUR

Obec v roku 2013 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

9.Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu
9.1. Rezervný fond
Obec vedie finančné prostriedky na samostatnom bankovom účte.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
9.2. Fond rozvoja obce
Obec použila na financovanie výdavkov rozpočtu obce v roku 2013 cez príjmové finančné
operácie zostatok finančných prostriedkov z roku 2012 na rozvoj obce.
9.3. Sociálny fond
ZS k 1.1.20123

7 884,62 EUR

Prírastky – povinný prídel

1594,98 EUR

obec- príspevok zamestnancom
obec- príspevok na stravu

4 620 EUR
612 EUR

KZ k 31.12.2013

4247,60 EUR

10.Finančné usporiadanie vzťahov voči PO a FO

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN
právnickým a fyzickým osobám na podporu ich projektov .

č.1/2005 o dotáciách
EUR

príjimateľ dotácie
Csemadok-ZO Farná
OZ Nádaš Farná
ZMRS ZO Farná
TJ Klas
Drop-poľovnícke
združ.Farná
cirkev
pôsobiaca
Farná

schálený rozpočet po úprave
700
2000
500
2500
700
v obci 0

skutočnosť
700
2500
500
2500
700
1000

Prijímateľ dotácie mal povinnosť ju použiť na uvedený účel a zúčtovať do 31.01.2014
s poskytovateľom.

11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce - plánované investičné akcie obce ,
realizované v nasledujúcom roku:
V roku 2014 chce obec realizovať vzhľadom na svoje finančné možnosti investičné akcie
,ktoré budú spolufinancované zo zdrojov EÚ, zo zdrojov ŠR a vlastných zdrojov, ako
spoluúčasti obce k realizovaným projektom.
Obecné zastupiteľstvo v roku 2013 prijalo nasledovné uznesenia ohľadom realizovaných
plánovaných investičných akcií:
č.uznesenia OZ 266/2013 bol schválený projekt „Kamerový systém v obci Farná“
č.uznesenia OZ 267/2013 bola schválená
a/ výstavba obecných nájomných bytov v obci Farná
b/ výstavba obecného trhoviska obce

12. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala a žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Prílohy k výročnej správe:
1. Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
2. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
V súlade s ustanovením § 20 odsek 3 zákona o účtovníctve súlad výročnej správy s účtovnou
závierkou obce musí byť overený audítorom do jedného roka od skončenia účtovného
obdobia.

Vypracovala a predkladá : Mgr.A.Kovács

