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VÝROČNA SPRÁVA OBCE ZA ROK 2015
vypracovaná v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
v znení neskorších predpisov

OBEC

FARNÁ

OBSAH
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3.
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7.
1.3.8
1.4
1.4.1
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
4.
5.
5.1
5.2
6.
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
10.

Základná charakteristika obce
Geografické a demografické údaje obce
Základné orgány obce
Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce
Komisie
Inštitúcie v obci
Základná škola s VJM vo Farnej
Základná škola Farná
Materská škola vo Farnej
Obvodné zdravotné stredisko
Lekáreň
Slovenská pošta a.s.
Obchodné prevádzky v obci
Výrobné podniky pôsobiace v obci
Profil obce
Organizačná štruktúra Obecného úradu
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce na rok 2015
Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Bežné príjmy obce
Nedaňové príjmy obce
Prijaté granty a transfery obce
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Nerozpočtované príjmy obce
Príjmy rozpočtových organizácií obce
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
Bežné výdavky obce
Nerozpočtované výdavky obce
Bežné transfery
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky zariadenia školského stravovania pri MŠnerozpočtované
Vyčíslenie výsledku hospodárenia obce za rok 2015
Bilancia aktív a pasív
Aktíva
Pasíva
Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2015
Prehľad o poskytnutých zárukách
Údaje o podnikateľskej činnosti obce
Tvorba a použitie peňažných fondov obce
Rerzervný fond
Fond rozvoja obce
Sociálny fond
Finančné usporiadanie vzťahov voči PO a FO

Predpokladaný budúci vývoj činností obce – plánované investičné
akcie obce realizované v nasledujúcom roku
Udalosti osobitného výzžnamu po skončení účtovného obdobia

11.
12.

1. Základná charakteristika obce
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.
1.1 Geografické a demografické údaje obce k 31.12.2015

Názov: Farná
Rozloha katastra: 3 274 ha
Nadmorská výška: 148 m n.m.
Prvá písomná zmienka: rok 1156
Počet obyvateľov: 1364
Okres: Levice
Kraj: Nitriansky
Nadmorská výška stredu obce 150 m.n.m.
Najnižšia nadmorská výška 145 m.n.m.
Najvyššia nadmorská výška 278 m.n.m

Počet obyvateľov k 31.12.2015

Kategória

Spolu

Vek 0 – 3r.

22

Vek 4 – 6 r.

22

Vek 7 – 14 r.

116

Vek 15 – 17 r.

44

Vek 18 – 60 r.

810

Vek na 60 r.

350

Spolu

1364

Prirodzený pohyb obyvateľov v období rokov 2003 – 2015

Prirodzený pohyb
obyvateľstva
narodenie

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
19

11

12

11

6

11

14

5

6

6

10

11

úmrtie
Prirodzený
prírastok (úbytok)

19

14

26

17

22

22

14

27

29

20

23

18

0

-3

-14

-6

-16

-11

0

-22

-23

-14

-13

-7

Počet nezamestnaných v obci k 31.12.2015

Počet nezamestnaných
2010
107
2011
103
2012
120
2013
105
2014
82
2015

Členstvo obce v združení :
-

Dolnohronského regionálneho združenia

-

Mikroregiónu Kvetnianka

-

ZMOS-u

-

Euroregiónu Ister-Grannum.

-

Občianskeho združenia Spoločná budúcnosť

Realizované projekty a ukončené projekty v obci od roku 2012
a/ štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ s uvedením roku realizácie
Viacúčelové ihrisko

2012

Novostavba autobusových zastávok

2012

Regenerácia centrálnej zóny

2012

Európa pre občanov – Dni obce

2013

Kamerový systém v obci

2013

Európa pre občanov -Dni obce

2014

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Farná s cieľom úspory

2014

Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov v obci Farná „Leader“

Názov projektu

2014

rok realizácie
projektu

suma dotácie zo
ŠR ,EÚ

rok poskytnutej
dotácie

poznámka

2015

5000

2015

Rozšírenie
kamerového
ssystému v obci
Farná
Rekonštr.a
modernizácia
chodníkov v obci
Farná – „Leader“
Rekonštr.
a modernizácia VO
s cieľom úspory

2015

5000

2015

Zmluva č. 32/PODZKŽP-27/15,
Envir.fond
Pokytov: MV SR- ŠR ,
zmluva OD 60103

2014

33 544,17

2015

2014

247 450,73

2015

Výmena okien ZŠ
VJM

2015

30000

2015

Rekonštrukcia
kotolne ZŠ

2015

30000

2016

2015

1934,73

2015

Nadácia G.Bethlen
Budapest

2015

600

2015

Úrad vlády SR, KNM1226/2015/1,2

2015

500

2015

2015

600

2015

Úrad vlády SR, KNM1227/2015/1.6
ŠR MK SR MK27/2015/2.5

2015

25000

2015

Dotácie kapitálový
rozpočet
Park pri potoku
„Náučný chodník“

Dotácie bežný
rozpočet
G.Bethlen
nadácia§Moderné
informatické
a multimediálne
pomôcky pre
maďarské
a sociálne
znevýhodnené deti“
„Hudobná ľudová
rozprávka pre
všetkých“
„Stretnutie
generácií“
„Knihy ,ktoré
nezapadnu
prachom“
program Európa
pre občanov-Dni
Obce 2015

Program rozvoja
vidieka 2007-2013
Kód projektu
4421413000-45
EFRR 11S3 zdroj
KaHR-22VS-10010200/32 OP
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
Opatrenie č. 56/2015
OÚ Nitra odbor
školstva – havarijný
stav , ŠR SR
OÚ Nitra odbor
školstva – havarijný
stav , ŠR SR
,realizované 03/2016

Na odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ VJM získala obec cez Krajský školský úrad
v Nitre zo ŠR finančné prostriedky vo výške 30 000 EUR, pripísané na účet obce
k 31.12.2015.
Tieto finančné prostriedky v súlade s ustanovením zákona SNR č. 583/2004 Z .z. o
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa odseku 7 § 16 citovaného zákona obec
zaradila do rozpočtu obce v roku 2016 .

b/ z vlastných prostriedkov obce
Výstavba obecného trhoviska

2014

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:
Vo volebnom období 2010-2014 bol zástupca starostu MUDr. Stefam Farkas.
1.2.1 Poslanci obecného zastupiteľstva podľa výsledkov komunálnych volieb na funkčné
obdobie 2014 – 2018
Emese Farkas – zástupca starostu obce
MUDr. Zsolt Góra,
Mgr. Enikő Baláž,
Emese Farkasová,
JUDr. Július Kabai
Ernest Šimon
Ladislav Straňák
Ján Volf
O základných otázkach života obce rozhodovalo obecné zastupiteľstvo na svojich
zasadnutiach, ktoré sa konali podľa schváleného harmonogramu OZ.
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: Vlasta Csomorová
Výkonným orgánom obce - obecného zastupiteľstva a starostu obce bol obecný úrad ,ktorý v
priebehu roka 2015 zabezpečoval organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu
organizuje starosta obce.
1.2.3 Hlavný kontrolór v roku 2015
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.
Od 01.05.2015 bola do funkcie hlavnej kontrolórky obce na základe prijatého uznesenia OZ
č. 49/2015 zo dňa 23.04.2015

1.2.4. Komisie:

Mgr. Adriana Kovács .

OZ uznesením č. 17/2014 schválilo nasledovné komsie:
financií a hospodárenia s majetkom obce:
predseda

JUDr. Júlisu Kabai

členovia:

Žaneta Nagyová
František Berek

Komisia pre kultúru a šport v zložení
predseda

Emese Farkas

členovia

Kornélia Harangozóová
Ján Nagy ml.

Komisia pre sociálne veci v zložení:
predseda

Ernest Simon

členovia

Mgr.Alžbeta Virág
Zoltán Bogár

Komisia ochrany verejného poriadku v zložení

predseda

Ján Volf

členovia

Ákos Mazáň
Zoltán Béreš

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.
1.3.9 Firmy pôsobiace na územi obce – verejnoprospešné služby pre občanov
- zriadenie Denného stacionára s termínom začatia prevádzky január 2016
- zariadenie sociálnych služieb „Domov sociálnych služieb” termín prevádzky máj 2016

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:
Vlasta Csomorová – starostka obce
Emese Farkas – zástupca starostky
Oddelenie miezd a presonalistiky

Oddelenie správy daní a poplatkov
Matrika a evidencia obyvateľstva
Správa ekonomiky obce
Vnútorná kontrola – hlavný kontrolór
Obecná polícia
Predškolský výchova – Materská škola
Kultúra – kultúrny dom
Miestne hospodárstvo
2.Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce na rok 2015
Po skončení rozpočtového roka obec súhrnne spracovala údaje o rozpočtovom hospodárení
do záverečného účtu .
Záverečný účet obce v súlade s ustanovením §16 ods.5 zákona SNR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/“ďalej len zákon“/ obsahuje :
1.Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3
2.Rozbor plnenia príjmov
3. Rozbor plnenia výdavkov
4. Výsledok hospodárenia za rok 2015
5. Bilancia aktív a pasív
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
7.Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods.4 a §8 ods.5
8. Údaje o podnikateľskej činnosti obce
9.Tvorba a použitie peňažných fondov obce
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči PO a FO
11.Hodnotenie plnenia programov programového rozpčotu obce – vyhlásenie obce
o programovom rozpočte
Základným finančným nástrojom hospodárenia obce v roku 2015 bol schválený
rozpočet . Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7
a odsek 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozpočet bol schválený uznesením OZ dňa 15. januára 2015 , č. uznesenia 22/2015
Súčasťou schváleného rozpočtu obce bol aj rozpočet zriadených rozpočtových organizácií
obce,
a to :
Základná škola

Základná škola s VJM

schválený
k 31.12.2015
1 236 226
1 144 855

celkové príjmy
celkové výdavky

upravený
k 31.12.2015
1 373 077,83
1 312 061

čerpanie
k 31.12.2015
1 372 878,10
1 332 837,60

- čerpanie rozpočtu je vrátane aj nerozpočtovaných príjmov a nerozpočtovaných výdavkov za
stravné v zariadení školského stravovania
Rekapitulácia úprav rozpočtu pre obec bez rozpočtových organizácií v EUR
V priebehu roka 2015 boli vykonané úpravy rozpočtu v súlade s ustanovením §14 odsek 1
a odsek 2,zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.
a v súlade s ustanovením § 9 odsek 4 písmena b/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
v z.n.p.
Obec vedie operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach , z ktorej sa
vychádzalo pri zostavení tejto správy, celkovo bolo vykonaných 17rozpočtových opatrení.
Úprava, zmena rozpočtu v jednotlivých položkách v rámci vykonaného rozpočtového
opatrenia ,ktoré podilehali schvaľovaniu v OZ na základe prijatého uznesenia OZ :
uznesenie č.38/2015
uznesenie č. 39/2015
uznesenie č. 50/2015
uznesenie č. 72/2015
uznesenie č. 102/2015

úprava rozpočtu pre školské zariadenia
prerozdeľenie dotácií pre OZ z rozpočtu obce

Obec mala schválený finančný rozpočet na rok 2015 bez programovej štruktúry.
Prehľad o plnení rozpočtu v EUR vrátane zriadených rozpočtových organizácií

Bežné príjmy
BP – ZS VJM
BP- ZS
príjmy
nerozpočt.
stravne ŠJ VJM
BEŽNĚ
PRÍJMY
Bežné výdavky
BV ZŠ

schválený
922 841
0
0

upravený
1 018 540,83
0
0

Plnenie
986 236,92
8395,51
7277,89
14 119,71
3 533,62 MŠ

922 841

1 018 540,83

1 019 563,60

468 870
178 434

563 176,60
220 988

561 938,22
221 189,10

BV ZŠ s VJM
výdavky
nerozpočt.
stravne ŠJ VJM
BEŽNÉ
VÝDAVKY
Kapitálové
príjmy
Kapitálové
výdavky

205 563

229 858,40

227 622,72
22 548,49
2 567,01 MŠ

852 867

1 014 023

1 035 865,40

284 385

324 385

322 831,90

5000

11350

11840,00

Príjmové
finančné
operácie
Výdavkové
finančné
operácie

29 000

30 152

30 482,68

286 988

286 988

285 132,20

Súčasťou predloženého výkazu o plnení rozpočtu sú aj nerozpočtované príjmy zariadení
školského stravovania.
2.1.Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 obec
EUR
Rozpočet schválený
1 236 226,00

Rozpočet po úprave
1 373 077,83

plnenie
1 343 085,12

Obec v roku 2015 dosahovala príjmy v súlade s ustanovením § 5 Zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a v znení zákona č. 361/2014 Z.z.
2.1.1 Bežné príjmy obec
Obec z celkových bežných príjmov v roku 2015 dosiahla vlastné príjmy vo výške
489 459€.
Podstatnú časť tvorili výnosy miestnych daní a poplatkov v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Daňové príjmy a poplatky
a) Výnos dane z príjmov poukázaný obci Farná
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 322 390 € z výnosu dane z príjmov
fyzických osôb boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 322 390 € ,
čo predstavovalo 100% plnenie.
b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 135 578 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 104 127 €, čo
predstavovalo 77% plnenie.
Príjmy na dani zo stavieb dosiahla v roku 2015 obec vo výške 9216,71EUR.
Ostatné daňové príjmy
Ostatné daňové príjmy tvorili poplatky za psa, poplatky za zábavné HP, poplatky za
užívanie verejného priestranstva ,za zber a zneškodňovanie TKO a DsO.
Poplatky za psa boli za bežné obdobie rozpočtované vo výške 1720 EUR , minulé roky sa
evidovali nedoplatky vo výške 1512 EUR , celkovo bolo plnenie vo výške 1674,82 EUR.
Poplatky za zábavné hracie prístroje boli vo výškeč 1649,69 EUR.
Predpis na poplatku za TKO za bežné obdobie bol vo výške 20 556 EUR, plnenie
k 31.12.2015 bolo vo výške 17 248,41 EUR . Nedoplatky za minulé obdobia predstavujú
26 457,84 EUR.

2.1.2. Nedaňové príjmy obce

42 021,52 EUR

Súčasťou plnenia rozpočtu obce za rok 2015 bol v súlade s ustanovením §5 odsek 1 písmeno
b/ aj nedaňový príjem z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce , z činnosti obce
a jej rozpočtových organizácií .

a/Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
c/ príjem za predaj T a S

24 075,00 EUR
8 034,53 EUR
1 860,50 EUR

d/ ostatné príjmy , správne poplatky

3 779,26 EUR

e/ vratky vrátane doprobisov energie, refundácií

4 272,23 EUR

2.1.3 .Obec prijala nasledovné granty a transfery
bežné granty a transfery
Poskytovateľ

poskytnutá výška

účel poskytnutia

Krajský školský úrad
Nitra/KŠÚ/

Poskytovateľ
KŠÚ príspev. na
výchovu a vzdelávanie
pre MŠ

transferu v EUR
338 145

poskytnutá výška
transferu v EUR
1424

normatívne fin.prostr. na
regionálne školstvo
vratane dohadov
.konania,kreditových
príplatkov a mimor.
odmien
účel poskytnutia

Nenormatívne
prostriedky zo ŠR pre
ZŠ
Krajský ŠÚ Nitra
Krajský ŠÚ Nitra

4102
4050

dopravné žiaci
vzdelávacie poukazy

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský ŠÚ
Krajský ŠÚ

8509,10
2617,03
5018
5460
29 637

stravné HN
školské potreby HN
Sociáln.znevýh.deti
asistent učiteľa
odstrán.havar.stavu okná
ZŠ VJM

Obec – prenesený
výkon štátnej správy
Obvodný úrad

1864,69

matrika

Obvodný úrad
MV SR

437,91
640

evidencia obyvateľstva
voľby

ÚPSVaR-ESF, ŠR

66 237,72
1100
600

AČ zamestnanci
ostatné subjekty VS
kultúra

25 000

Dni obce 2015

VÚC
Projekty
Priame prostriedky
z rozpočtu EÚ
spolu

494 842,95
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
284 385

upravený rozpočet
324 385

skutočnosť
322 831,90

Obec dostala 31.12.2015 do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 30 000 EUR na
riešenie havarijného stavu kotolne v ZŠ VJM , ako kapitálový transfer z KŠU Nitra.
Tieto finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu v roku 2016 a účelovo
vyčerpané.
Súčasťou kapitálového rozpočtu bol aj príjem z predaja kapitálových aktív, z predaja
pozemkov vo výške 1837 EUR.
Ďalšie kapitálové prijmy:
- transfer na kamerový systém v obci
5 000 EUR
- transfer z PPA na náučný chodník „Park pri potoku“
5 000 EUR
- transfer „Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov „
29 1680,85 EUR
- refundácia DPH z vyplatenej faktúry pri Rekonštrukcii a modernizácií chodníkov“
vo výške
4 375,32 EUR
- transfer modernizácia a rekonštrukcia VO s cieľom úspory
247 450,73 EUR
2.3 Príjmové finančné operácie
EUR
schválený rozpočet
29 000

upravený rozpočet
30 152

skutočnosť
30 482,68

Finančné operácie predstavovali :
-

zostatok prostriedkov na bežnom účte z predchádzajúceho roka
vo výške 29 330,13 EUR
prevod prostriedkov medzi fondovými účtami vo výške 1152,55 EUR

2.4 Nerozpočtované príjmy obce
Súčasoťu čerpania rozpočtu obce sú aj nerozpočtované príjmy za stravné v ŠJ pri MŠ vo
výške
3533,62 EUR.

2.5 Príjmy rozpočtových organizácii obce
Základná škola a Základná škola s VJM mala príjem v rozpočte na refundáciu
nákladov pre mzdy a odvody zamestnancov prijatých na základe zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného prostriedku zo ŠR voči UPSVaR.
Zariadenie školského stravovania malo nerozočtované príjmy pri vlastných stravníkoch.
Organizácia
Základná škola
ZŠ s VJM
Príjmy RO
nerozpočtovanéZŠ VJM pre
zariadenie ŠJ

schválený rozpočet
0
0
0

upravený rozpočet
0
0
0

skutočnosť
8 395,51
7 277,89
14 119,71

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 vrátane RO
Rozpočet na rok
2015
1 144 855

Rozpočet
upravený
1 312 061

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 332 837,60

% čerpania

čerpanie

% čerpania

561 938,22

100

3.1 Bežné výdavky obec
Rozpočet na rok
2015
468 870

Upravený rozpočet
k 31.12.2015
563 176,60

Čerpanie výdavkov bežného rozpčotu podľa funkčnej klasifikácie
funkčná
klasif
01.1.1
01.3.3.
03.1.0
03.2.0
04.1.2
05.1.0
08.2.0
06.4.0

oblasť

upravený
rozpočet
Výkon a zák.orgán
361 234,80
Iné všeob.služby, matrika, 2272,80
EO
Policajné služby
1550
Ochrana pred požiarmi
0
Všeob.prac.oblasť
76 859
Nakladanie s odpadmi
22 200
Rozvoj
obce
– štúdie,expertízy,ex.manazm
VO
3000

skutočnosť

EUR
% čerpanie

366 808,80
2297,50

102
101

737,34
401,54
71 909,35
22 148,83
1992

48

534,74

18

94
100

07.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
09.1.1
09.6.0

Budova Zdravotn.strediska
Rekreačné a poštov služby
Kultúrne služby
iné spol.služby, OZ,cirkvi
Predprim.vzdeláv. MŠ
ŠJ vedľajšie služby MŠ
spolu bežné výdavky

14 000
2000
17 300
3500
58 050
1210
563 176,40

11 045,48
2000
16 870,26
2500
61 484
1208
561 938,22

79
100
98
71
106
100
100

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrili výdavky na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, matriky,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych
subjektov.
So mzdami povinnú zložku tvoria zákonné odvody na poistné do sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní.
Tovary a služby
Išlo o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Výdavky na externý manažment, na špeciálne služby, audit konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2014 .
3.1.1. . Nerozpočtované výdavky obce
Výdavky na ŠJ pri MŠ

2 567,01 EUR

3.1.2.Bežné transfery
Prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky
použité pre rozpočtové organizácie obce , presun zo štátneho rozpočtu cez rozpočet
zriaďovateľa do rozpočtu školy a školského zariadenia.
Tieto bežné transfery boli riadne zúčtované k 31.12.2015.
Originálne kompetencie:
Materská škola

59 464,63 EUR

ZŠ ŠKD
ZŠ VJM ŠKD
ŠJ pri ZŠ

8 040 EUR
34 431 EUR
12 650 EUR

Obec na originálne kompetencie vyplatila finančné prostriedky z rozpočtu na základe
schváleného VZN pre rok 2015 o výške príspevku na dieťa v materskej škole a v školskom
zariadení.

3.2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2015
5000

upravený 2015
11 350

Skutočnosť
k 31.12.2015
11 840

% čerpania
104

Výdavky kapitálového rozpočtu tvorili výdavky na:
- prípravná a projektová dokumentácia
- kamerový systém obce /zdroj PPA/ a vlastné

5 490 EUR
6 350 EUR

3.3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2015
286 988

upravený
rozpočet
286 988

Skutočnosť
k 31.12.2015
285 132,20

% čerpania
99

V rámci výdavkových finančných operácií obec splácala v roku 2015 návratné zdroje
financovania prijaté do rozpočtu obce v predchádzajúcom rozpočtovom roku , z dôvodu
preklenutia časového nesúladu medzi prijatou dotáciu zo štátneho rozpočtu a realizovanným
projektom.
Splácanie istiny krátkodobých bankových úverov
- na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov v obci Farná
- Rekonštrucia a modernizácia VO s cieľom úspory

29 168,85 EUR
248 183,35 EUR

Splácanie istiny dlhodobých bankových úverov mesačne podľa zmluvyných podmienok banky
- Rekonštrucia a modernizácia VO s cieľom úspory

3 280 EUR

- splácanie DBU na obecné trhovisko

4 500 EUR

Nerozpočtované výdavky obce
3.4.Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: boli čerpané len bežné
výdavky RO
Základná škola

Základná škola čerpala finančné prostriedky vo výške 22 189,10 € , z toho originálne
kompetencie predstavovali 8 040 € , náklady, ktoré boli refundované na mzdy a odvody
zamestnancov z ÚPSVaR činili 8 395,51€.
Základná škola s VJM
Bežné výdavky čerpala vo výške 227 622,72 € , na originálnych kompetenciách z rozpočtu
zriaďovateľa na ŠKD vo výške 11 000 € , na chod ŠJ vo výške 23 850 € , z refundovaných
výdavkov cez ÚPSVaR boli výdavky na odvody a mzdy vo výške 7 277,89.€.
Kapitálové výdavky rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou nerealizovali v roku 2015.

Vyčíslenie výsledku hospodárenia obce
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet - schodok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - prebytok
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu
nevyčerp.fn.prostr.zo ŠR
Upravený VH bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1 019 563
989 769,94
29 793,11
1 035 865,40
564 505,23
471 360,20
- 16 299
322 831,90
322 831,90
0
11 840
11 840
0
310 991,90
30 813,95
+ 263 878,95
30 482,68
285 132,20
- 254 649,52
1 372 877,50
1 332 837,60

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

40 039,90
-30 813,95
+9225,95

Schodok bežného rozpočtu vo výške 16 299 EUR bol vykrytý z finančných prostriedkov
rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka .
Prebytok kapitálového rozpočtu bol tvorený z predaja vlastných kapitálových aktív vo výške
1837 EUR a z prijatej dotácie zo ŠR na prefinancovanie investičných projektov realizovaných
v roku 2015 a v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
Súčasťou prebytku bola aj dotácia zo ŠR kapitálový transfer pre ZŠ VJM na riešenie
havarijného stavu – kotolne. Presunutý do r. 2016.
Z prebytku kapitálového rozpočtu boli splátené krátkodobé preklenovacie úvery na istiny
v súlade s platnou zmluvou s bankou , účelový preklenovací úver na projekt Leader –
chodníky a na rekonštrukciu a modernizáciu VO v obci Farná.
Na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, sa z prebytku hospodárenia obce vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
EUR, a to na :
- dopravné
393 EUR
- stravne HN
420,95
b/ nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2015 kapitálový transfer na opravu kotolne
30 000 EUR zo ŠR cez KŠÚ
Vyčíslenie VH v metodike ESA 2010 v prílohe č. 1 k Záverečnému účtu
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
5.1 A K T Í V A
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

2 382 935,52

2 650 850,10

Neobežný majetok spolu

2 274 206,09

2 536 734,61

Dlhodobý nehmotný majetok

3115,01

1439,95

Dlhodobý hmotný majetok

1 996 045,55

2 260 249,13

Dlhodobý finančný majetok

275 045,53

275 045,53

Obežný majetok spolu

108 729,43

113 882,78

z toho :

z toho :
Zásoby

0

933,61

Zúčtovanie medzi subjektami VS

104,84

486,47

Dlhodobé pohľadávky

17 070,34

7688,20

Krátkodobé pohľadávky

36 202,59

39 000,96

Finančné účty

55 351,66

65 773,54

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0

0

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

232,71

5.2 P A S Í V A
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 382 935,52

2 650 850,10

Vlastné imanie

1 501 572,09

1 808 3390,73

Oceňovacie rozdiely

- 32,31

0

Fondy

19,89

19,89

Výsledok hospodárenia

1 501 584,51

1 808 319,84

Záväzky

389 125,57

95 812,06

18415,39

2400

Dlhodobé záväzky

30 356,70

31 888,35

Krátkodobé záväzky

28 108,16

33 991,74

Bankové úvery a výpomoci

312 245,32

27 531,97

Časové rozlíšenie

492 237,86

746 698,31

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

6.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
a/ dhodobé záväzky
- voči bankám
- záväzky zo sociálneho fondu

27 531,97 EUR
6 978,35 EUR

b/ krátkodobé záväzky
-

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné –depozit voči RO

7 007,95 EUR
15 252 EUR
11 465 EUR
24 910 EUR

Krátkodobé záväzky boli do dňa zostavenia účtovnej závierky a záverečného účtu obce za rok
2015 uhradené z rozpočtu obce.
Obec v predchádzajúcich rozpočtových rokoch uzatvorila
úverové zmluvy na účelové
preklenovacie krátkodobé úvery , ktoré sa v priebehu roka pravidelne splácali v súlade
s uzatvorenou zmluvou , a dlhodobé bankové úvery sa v roku 2015 splatili.
Poskytovate
ľ úveru
VÚB a.s.
VÚB a.s.
VÚB a.s
VÚB as

Účel

DBU-Ob.trhovi
DBU-VO spoluč
KÚ-VO prekl
KÚ- Chodn.prek

Výška
Výška
prijatého úroku
úveru
2015
21 783
449,5
15 031
278,0
247 748
29 168

Zabezpečenie
úveru
biankozmenka
biankozmenka
biankozmenka
biankozmenka

Zostatok
k 31.12
2015
15 779,92
11 752,05
0
0

Splatný

122019
122019
2015
2015

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel
Dotácie vyplatené z rozpočtu obce pre OZ ,ktoré pôsobia na území obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie na základe
podanej žiadosti

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2500
1000
2000

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3500
1000
2000

1000
500
500

1000
500
500

-1ZMRS
Nádas
TJ Klas
Evanjelická cirkev
PZ DROP
Združenie Zlatý strapec
ZR slovenskej ZŠ

8. Podnikateľská činnosť
Obec má vydané živnostenské oprávnenie , ale obec v roku 2015 nevykonávala žiadnu
podnikateľskú činnosť, z ktorej by dosahovala príjem.
9. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho
fondu
9.1.Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015 bankový účet 2137267653/0200
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
35,44
0
0

0

35,44

9.2.Peňažný fond rozvoja obce
Obec prebytok prostriedkov hospodárenia obce v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004
Z.z. v z.n.p.. používa v ďalších rokoch na rozvoj obce .

9.3 Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel -

%

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky

Suma v EUR
5 740,08
2 146,25

907,68

KZ k 31.12.2015

6 978,35

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu zriaďovateľa –obce
Rozpočtová organizácia

Základná
škola
normatívne
nenormatívne
v tom nevyčerpané
- dopravné
- stravné HN

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
– 153 350
14 711,50

Základná škola s VJM- 176 274
normatívne
fin.prostriedky
-nenormat.fin.prostr.bežný 29 637
transfer- výmena okien
nenormatívne
6 544
v tom nevyčerpané
- dopravné
- stravné HN
MŠ – ŠJ nevyčerp.
fin.prostriedky k 31.12.

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
153350

Rozdiel

0

14 213,75
334,163,75
176 274

29 637
6 397
59,88,169,20

Finančné prostriedky na mzdy, odvody za december 2016 vyplatené v januári 2016
uložené v depozite na bežnom účte obce k 31.12.2015 :
Základná škola
Základná škola s VJM

7 700 EUR
22 700 EUR

Nespotrebované finančné prostriedky boli vrátené na účet zriaďovateľa. Finančné
prostriedky poslané pre RO na originálne kompetencie boli účelovo vyčerpané.
Nespotrebované finančné prostriedky na dopravné a stravné HN boli presunuté do r.2016.
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 zmluvu so štátnym účelovým fondom.
11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce - plánované investičné akcie obce ,
realizované v nasledujúcom roku:
V roku 2016 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.
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. Ku dňu zostavenia návrhu záverečného účtu a individuálnej výročnej správy obce za
rok 2015 ešte nebol vykonaný audit.
Vypracované dňa 13.06.2016
Vypracovala : Anita Félix

