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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 31.12.2014

Názov: Farná
Rozloha katastra: 3 274 ha
Nadmorská výška: 148 m n.m.
Prvá písomná zmienka: rok 1156
Počet obyvateľov: 1362
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 31.12.2014:

Muţi

Kategória

Ţeny

Spolu

Vek 0 – 3r.

16

16

32

Vek 4 – 6 r.

16

16

32

Vek 7 – 14 r.

55

62

117

Vek 15 – 17 r.

31

18

49

Vek 18 – 60 r.

416

391

807

Vek na 60 r.

125

260

325

Spolu

659

703

1362

Prirodzený pohyb obyvateľov v období rokov 2003 – 2014

Prirodzený pohyb
obyvateľstva

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

narodenie

19

11

12

11

6

11

14

5

6

6

10

11

úmrtie

19

14

26

17

22

22

14

27

29

20

23

18

0

-3

-14

-6

-16

-11

0

-22

-23

-14

-13

-7

Prirodzený
prírastok (úbytok)

Počet nezamestnaných v obci k 31.12.2014

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

Členstvo obce v združení :
-

Dolnohronského regionálneho združenia

-

Mikroregiónu Kvetnianka

-

ZMOS-u

-

Euroregiónu Ister-Grannum.

-

Občianskeho združenia Spoločná budúcnosť

Realizované projekty
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“

2014

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
doloţené 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 doloţený kostol. Obec spustošili v r. 1311 prívrţenci 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 zaloţili úverné a mliekarské druţstvo. 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, Zdruţenie maďarských
rodičov na Slovensku základná organizácia, Základná organizácia CSEMADOK,
Telovýchovná jednota KLAS, Poľovnícke zdruţenie 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 Baláţ,
Emese Farkasová,
JUDr. Július Kabai
Ernest Šimon
Ladislav Straňák
Ján Volf
O základných otázkach ţivota obce rozhodovalo obecné zastupiteľstvo na svojich
zasadnutiach, ktoré sa konali podľa schváleného harmonogramu OZ.
Kaţdé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu vo Farnej. Pozvánka na
zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia.
Kaţdé zasadnutie bolo verejné a bolo vyhlásené v obecnom rozhlase.

1.2.2 Starosta obce:

Vlasta Csomorová

volebné obdobia:

od januára 2014

- prevolená aj v novembri v komunálnych riadnych voľbách
Výkonným orgánom obce - obecného zastupiteľstva a starostu obce bol obecný úrad ,ktorý v
priebehu roka 2014 zabezpečoval organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu
organizuje starosta obce.

1.2.3 Hlavný kontrolór v roku 2014
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. 17/2014 schválilo nasledovné komsie:

financií a hospodárenia s majetkom obce:
predseda

JUDr. Júlisu Kabai

členovia:

Ţaneta Nagyová
František Berek

Komisia pre kultúru a šport v zloţení
predseda

Emese Farkas

členovia

Kornélia Harangozóová
Ján Nagy ml.

Komisia pre sociálne veci v zloţení:
predseda

Ernest Simon

členovia

Mgr.Alţbeta Virág
Zoltán Bogár

Komisia ochrany verejného poriadku v zloţení

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 ţiakov: 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 ţiakov: 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,
zdruţuje 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 slúţi 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 moţno pouţiť 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
Štefan Farkas / od 26.7.2013/ - zástupca starostu obce do 12/2014
Emese Farkas od volebného odobia 12/2014
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 2014
Základným finančným nástrojom hospodárenia obce v roku 2014
bol schválený rozpočet . Obec v roku 2014 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 13.12.2013 č. uznesenia 274/2013.
Súčasťou schváleného rozpočtu obce bol aj rozpočet zriadených rozpočtových organizácií
obce,
a to :
Základná škola
Základná škola s VJM

celkové príjmy
celkové výdavky

schválený
k 31.12.2014
1 448 119
1 339 482

upravený
k 31.12.2014
1 923 612
1 758 365

čerpanie
k 31.12.2014
1 333 100
1 226 861

- 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 2014 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.
Návrh na úpravu rozpočtu bol schvaľovaný priebeţne na predchádzajúcich rokovaniach
obecného zastupiteľstva vo Farnej.
Obec vedie operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach , z ktorej sa
vychádzalo pri zostavení tejto správy.
Najvýraznejšia zmena bola pri úprave finančných operácií , kde bolo potrebné zapracovať
prijatie návratných zdrojov financovania v súvislosti s plánovanými investičnými akciami
obce a to:
- preklenovací bankový úver na „Rekonštrukciu a modernizáciu VO „

- preklenovací bankový úver na rekonštrukciu chodníkov cez „program Leader“
- preklenovací bankový úver na vybudovanie „Obecného trhoviska“
Úprava, zmena rozpočtu v jednotlivých poloţkách k :
25.04. 2014 , 20.05.2014,30.05.2014 , 30.06.2014 , 27.06.2014 , 25.08.2014 , 28.08.2014 ,
31.12.2014
Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty beţných príjmov a beţných 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

beţný grant z postriedkov

EÚ na Dni obce vo výške 13 000€
Prehľad o plnení rozpočtu v EUR vrátane zriadených rozpočtových organizácií

schválený
881969
0
0
446 232
155 760
195 325

upravený
988501
0
0
546 992
158 437
190 939

Plnenie
888366
21959
4238
464 369
188 559
220 319

Kapitálové
príjmy
Kapitálové
výdavky

553 000

568 562

685

596 100

579 280

326 218

Príjmové
finančné
operácie
Výdavkové
finančné
operácie

13 150

366 549

404 356

0

279 716

1502

nerozpočtované
príjmy obce
nerozpočtované
príjmy RO- ZS
VJM
RO- ZS

0

0

3847

nerozpočtované
výdavky obec

0

Beţné príjmy
BP – ZS VJM
BP- ZS
Beţné výdavky
BV ZŠ
BV ZŠ s VJM

23 530

0

5291

nerozpočtované
výdavky RO-ZS
VJM
RO- ZS

Súčasťou predloţeného výkazu o plnení rozpočtu sú aj nerozpočtované príjmy zariadení
školského stravovania.

2.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 obec
EUR
Rozpočet schválený
1 448 119

Rozpočet po úprave
1 923 612,87

plnenie
1 297 226,08

Obec v roku 2014 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 Beţné príjmy obec - daňové
Obec z celkových príjmov v roku 2014 dosiahla vlastné príjmy vo výške 545 392,50€.
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.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný obci Farná
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 295 000 € z výnosu dane z príjmov
fyzických osôb boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 287 006,62
€ , čo predstavovalo 97% plnenie.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 154 128 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 107 546,64 €,
čo predstavovalo 70% plnenie.
Príjmy na dani z pozemkov za beţné obdobie boli vo výške 100 314,23€, čo
predstavovalo 94,7% plnenie za beţný rok , dane zo stavieb boli vo výške 7164,51 €
t.j. plnenie 86,9% za beţný rok, a na dani z bytov bolo plnenie vo výške 65,66 €.
Ostatné daňové príjmy
Ostatné daňové príjmy tvorili poplatky za psa, poplatky za zábavné HP, poplatky za
uţívanie verejného priestranstva ,za zber a zneškodňovanie TKO a DsO.
Tieto príjmy boli po úprave rozpčtu rozpočtované vo výške 56 266 € , pričom plnenie
bolo vo výške 17 923,22 €.

Najvýznamnejšia poloţka pri ostatných daňových príjmoch bol príjem za TKO vo
výške 16 396,52 € , čo predstavovalo plnenie vo výške 80% , kedţe rozpočtované boli
príjmy pri tejto poloţke rozpočtu na 20 556 €.

2.1.2. Nedaňové príjmy obce
Súčasťou plnenia rozpočtu obce za rok 2014 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
d/ ostatné príjmy , správne poplatky
e/ vratky

28 246,87 €
4 294,01 €
2 917,73 €
7 6 19,93€
1472,03 €

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

KŠÚ príspev. na výchovu
a vzdelávanie pre MŠ

poskytnutá výška transferu v
EUR
321 822

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

2116

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

3198
1863

dopravné ţiaci
vzdelávacie poukazy

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

10 966
1826
5364

stravné HN
školské potreby HN
Sociáln.znevýh.deti

Obvodný úrad

1832,87

matrika

Obvodný úrad
MV SR

431,64
3085,01

evidencia obyvateľstva
voľby

ÚPSVaR-ESF, ŠR

18 413,88

AČ zamestnanci

Priame prostriedky
z rozpočtu EÚ

13 000

Dni obce

spolu
Granty a transfery boli účelovo pouţité 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 pouţiť 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
553 000

upravený rozpočet
568 562,87

skutočnosť
655,51

Súčasťou kapitálového rozpočtu bol aj príjem z predaja kapitálových aktív vo výške
655,51 EUR.
Plánovaná výška plnenia upraveného rozpočtu nebola z dôvodu, ţe nenávratné
finančné prostriedky zo ŠR na refundáciu investičných nákladov súvisiacich
s rekonštrukciou a modernizáciou VO a rekonštrukcie a moderniczácie chodníkov cez
program „Leader“ boli vyplatené do rozpočtu obce aţ v roku 2015.
2.3 Príjmové finančné operácie
EUR
schválený rozpočet
13 150

upravený rozpočet
366 549

skutočnosť
404 356

Finančné operácie predstavovali :
-

zostatok prostriedkov na beţnom účte z predchádzajúceho roka
vo výške 84 933,83 €
prevod prostriedkov sociálneho fondu obce vo výške 4247 €
prevod zostatku prostriedkov rezervného fondu vo výške 1442,78 €

Ďalej cez finančné operácie obec účtovala pouţitie návratných zdrojov financovania na
vykrytie plánovaných kapitálových výdavkov, na základe uzatvorených zmlúv o dielo
a súčasne platných úverových zmlúv :

a/ čerpanie dlhodových bankových úverov
- na prefinancovanie spoluúčasti obce pri VO
- na prefinancovanie obecného trhoviska

15 031,40 €
21 783,67 €

b/ čerpanie krátkodobých tzv. preklenovacích bankových úverov
- na preklenutie časového nesúladu a vykrytie výdavkov kapitálového rozpočtu pri investičnej
akcií VO
247 748 €
- preklenovací bankový úver pri modernizácií chodníkov 29 168 €
Návratné zdroje financovnie obec prijala v súlade s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí
NFP a v súvislosti s uzatvorenými zmluvami o dielo na jednotlivé investičné akcie obce. Úver
bol čerpaný na záklde prijatého uzensenia OZ.
Vyšší príjem bol pri prevode zostatku prostriedkov predchádzajúceho roka do rozpočtu obce
v roku 2014 .
2.4 Nerozpočtované príjmy obce
Súčasoťu čerpania rozpočtu obce sú aj nerozpočtované príjmy za stravné v ŠJ pri MŠ vo
výške 3847,57 €.
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
4238
11 421,52
10 538

3.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2014
1339 482

Skutočnosť k 31.12.2014
1 758 365

% čerpania
1 226 861

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 758 365 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1 226 861 . EUR, čo predstavuje 63,7 % čerpanie.

3.1 Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2014
896 368

Skutočnosť k 31.12.2014
873 247

% čerpania
97,4

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 896 368 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 873 247 EUR, čo predstavuje 97,4% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 256 250 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume. 167 179,69
EUR, čo je 65,2% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej
polície, matriky, opatrovateľskej sluţby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 88 405 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 80 381,60.EUR,
čo je .90,9. % čerpanie.

Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 205 337 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 218 069,91
EUR. Išlo o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a sluţby.
Z vlastných zdrojov došlo k navýšeniu výdavkov pri členských príspevkoch pre OZ,
pri všeobecných sluţbách dodávateľským spôsobom , pri výdavkoch na servis a údrţbu
obecného majetku , pri výdavkoch za EE .
Financovanie bolo v rámci presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými poloţkami
bez
navýšenia schválených výdavkov po odsúhlasenej úprave rozpočtu.
3.2 Beţné transfery
Prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky
pouţité pre rozpočtové organizácie obce , presun zo štátneho rozpočtu cez rozpočet
zriaďovateľa do rozpočtu školy a školského zariadenia.
Tieto beţné transfery boli riadne zúčtované k 31.12.2014.
Originálne kompetencie:
Materská škola
ŠJ pri MŠ

51 000 €
9 700 €

ZŠ ŠKD

12 650 €

ZŠ VJM ŠKD
ŠJ pri ZŠ

11 000 €
23 000 €

Na predškolskú výchovu pre MŠ boli čerpané finančné prostriedky v sume 43 012 € .
Na členeské príspevky , beţné transfery , na dávky v HN boli vyplatené spolu finančné
prostriedky v sume 13 552,46€,
3.3 Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
579 280

Skutočnosť k 31.12.2014
326 218,82

% čerpania
56,3

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 579 280EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 326 218,82EUR, čo predstavuje 56,3% čerpanie.
- Rekonštrukcia a modernizácia VO s cieľom úspory
- Uhradené dodávateľské faktúry na rekonštrukciu chodníkov
- prípravné a projektová dokumentácia
- realizácia novej stavby „Obecné trhovisko „
- nákup hnuteľného majetku /Traktorová kosačka/
- reţijné náklady „Kamerový systém obce“

260 787 €
35 002 €
4213 €
21 779 €
3600 €
834 €

V roku 2015 ku dňu zostavenia Záverečného účtu obec obdrţala nenávratné finančné
prostriedky – dotáciu na projekt VO vo výške 235 346 € a pri programe „Leader“ sa
očakáva po vykonaní kontroly refundácia výdavkov pri rekonštrukcii a modernizácií
chodníkov vo výške 29 168 € zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ.
3.3 Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014
279 716,87

Skutočnosť k 31.12.2014
1502,55

% čerpania
0,05

Vzhľadom k tomu ,ţe neboli do rozpočtu obce k 31.12.2014 refundované všetky dotácie zo
štátneho rozpočtu na prefinancovanie realizovaných projektov v roku 2014 nedošlo zo
strany obce k plánovanéme čerpaniu výdavkov pri FO.
Boli len realizované splátky istiny úveru vo výške 1500 €.
3.4.Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: boli čerpané len beţné
výdavky RO
Základná škola

Základná škola čerpala finančné prostriedky vo výškeč 188 559 € , z toho originálne
kompetencie predstavovali 7370 € , prenesené kompetencie financované vo výške 173 177 € ,
náklady, ktoré boli refundované na mzdy a odvody zamestnancov z ÚPSVaR činili 6887 €.
Základná škola s VJM
Beţné výdavky na prenesené kompetencie boli vo výške 174 149 € , na originálnych
kompetenciách z rozpočtu zriaďovateľa boli vo výške 26 631 € , z refundovaných výdavkov
cez ÚPSVaR boli výdavky na odvody a mzdy vo výške 11421 €.
Kapitálové výdavky rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou nerealizovali v roku
2014.
4. Vyčíslenie výsledku hospodárenia obce

Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Beţný rozpočet- prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - schodkový
schodok beţného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku beţného rozpočtu
nevyčerp.fn.prostr.zo ŠR
Upravený schodok beţného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
941 940
892 213
49 727
878 538
469 660
408 878
63 402
685
685
0
326 218
326 218
0
-325 533
- 262 131
571
-262 702
404 356
1502
402 854
1 346 981
1 206 258
+ 140 723
571
+ 140 152

Na účely tvorby peňaţných 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 beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 871,10 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume
Základná škola
357,40€
Základná škola s VJM
157,90€
Materská škola
55,80 €
5.Bilancia aktív a pasív – viď Súvaha k 31.12.2014 v prílohe
6.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
312 245
EUR
- voči dodávateľom
270
EUR
- voči zamestnancom
16 535
EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu
11 302
EUR
- ostatné –depozit voči RO
19 770
EUR
- záväzky zo SF
5759
EUR
Obec uzatvorila úverové zmluvy na účelové preklenovacie krátkodobé úvery , a na dlhodobý
úver, ktorý bol daný účelom a je uvedený v prílohe závereného účtu výkaz o úveroch .
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
prijatého
úveru
21 783
15 031
247 748
29 168

Výška
úroku
2014
254,6
90
1497
92,17

Zabezpečenie
úveru
biankozmenka
biankozmenka
biankozmenka
biankozmenka

Zostatok
k 31.12.201
4
20 280,27
15 032,2
247 762
29 170

Splatnos
ť
122019
12 2019
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 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1Csemadok

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-21500

Suma
skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-31500

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-40

ZMRS
Nádas
TJ Klas
Evanjelická cirkev
PZ DROP
Reformovaná cirkev

500
1500
2500
2000
1000
1000

500
1500
2500
2000
1000
1000

0
0
0
0
0
0

.
8. Podnikateľská činnosť
Obec má vydané ţivnostenské oprávnenie , no obec v roku 2014 nevykonávala ţiadnu
podnikateľskú činnosť, z ktorej by dosahovala príjem.

9. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu) a sociálneho
fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014 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 - pouţitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
1442,78
1442,83

2846,57

39,04

Peňaţný fond rozvoja obce
Obec vytvára peňaţný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití peňaţného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel -

4 684,94
2211,44

%

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

1156,30

5740,08

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

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola
Základná škola s VJM

180 635,55
200 633,70

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
180 298,15
200 475,80

MŠ bez právnej subj.

3552,50

3 606,70

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

357,40
157,90
55,80 HN strava

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce - plánované investičné akcie obce ,
realizované v nasledujúcom roku:

V roku 2015 chce obec realizovať vzhľadom na svoje finančné moţnosti investičné akcie
,ktoré budú spolufinancované zo zdrojov EÚ, zo zdrojov ŠR a vlastných zdrojov, ako
spoluúčasti obce k realizovaným projektom.
Obec Farná v roku 2014 úspešne realizovala nasledovné projekty:
-výstavba obecného trhoviska obce
-Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov cez projekt „Leader“
- Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci s cieľom úspory
- Deň obce v rámci čerpania finančných prostriedkov EÚ
12. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala a ţiadnu 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.
Výročná správa obce bola vyhotovená v súlade s ustanovením §20 odsek 1 zákona
o účtovníctve
Vypracovala dňa 30.04.2015

Mgr.A.Kovács

............................................................
Mgr. Adriana Kovács
obce

......................................................
Vlasta Csomorová – starostka

