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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 31.12.2019

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 31.12.2019

1364

Členstvo obce v združení :
-

Dolnohronského regionálneho združenia

-

Mikroregiónu Kvetnianka

-

ZMOS-u

-

Euroregiónu Ister-Grannum.

-

Občianskeho združenia Spoločná budúcnosť

Realizované investičné zámery obce v roku 2019
Projekt „Park pri potoku „
Kamerový systém v obci Farná – pokračovanie v budovaní v nadväznosti na m.r.
Pokračovanie etapy budovania vodovodu v k.ú. Farná Vinice
Sanácia miest s nelegálne uloženým odpadom – projekt ŠR a EÚ
Rekonštrukcia budovy OZS
Zvýšenie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Farná – ŠR a EÚ

Informatívna správa o plnení PHSR na obdobie 2014-2020.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Farná (ďalej len „PHSR“) je
strednodobý rozvojový dokument na roky 2014 -2020, ktorý bol spracovaný na základe
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Pri spracovaní boli rešpektované
zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky
Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o
štrukturálnych fondoch).
V roku 2019 obec plnila priority a strategické ciele ,ktoré si vytýčila v tomto
dokumente podľa finančných možností a schváleného rozpočtu.
Opatrenie 1.1

Sociálna politika obce pre občanov

Obec rozšírila možnosti ponuky služieb v oblasti sociálnej pomoci realizované dodávateľským
spôsobom v partnerstve a na základe dohody s neziskovou organizáciou , ktorá vybudovala
v obci Domov SS – ZPS Úsmev.

Opatrenie 3.1

Enviromentálna politika

Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie zberného dvora , uchádzala
sa neúspešne s projektom Kompostáreň Farná.
Na základe podnetov občanov a prieskumu zo strany obce, obec dala vypracovať projektovú
dokumentáciu na dobudovanie „Vodovodu vinica“ , na základe ktorej sa vykonávali práce aj
v roku 2018
Občania využívali služby vybudovaného Zberného dvora .
Realizoval sa projekt spolufinancovaný zo ŠR a EÚ
„Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom “

Opatrenie 1.4

Vzdelávanie

Čo sa týka vzdelávania tam sa obec snaží finančne podporovať existenciu dvoch základných
škôl . Materská škola je bez právnej subjektiviy.
Opatrenie 2.1

Zamestnanosť

V rámci zvyšovania efektívnosti zamestnanosti boli realizované programy cez ÚPSVaR,
pričom obec prijala zo štátneho rozpočtu získala nenávratné zdroje vo výške .......................
EUR, na podporu zamestnanosti.

Obec v roku 2019

získala aj

finančné prostriedky – bežné transfery

z podporných

programov štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ na podporu a rozvoj regionálnej kultúry v obci.
V roku 2019 projekt financovaný z prostriedkov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce
organizovaný počas kultúrneho podujatia pri 70. výročí založenia miestnej organizácie
Csemadoku.

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:
1.2.1 Poslanci obecného zastupiteľstva podľa výsledkov komunálnych volieb na funkčné
obdobie 2018-2022
Emese Farkas – zástupca starostu obce
MUDr. Zsolt Góra,
Mgr. Enikő Baláž,
Csaba Skladan
Ladislav Straňák
Ján Nagy
Túnde Mácsadi
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 2019

zabezpečoval organizačné a administratívne veci. Prácu obecného

úradu organizuje starosta obce.
1.2.3 Hlavný kontrolór
Od 01.05.2015 bola do funkcie hlavnej kontrolórky obce na základe prijatého uznesenia OZ
č. 49/2015 zo dňa 23.04.2015

Mgr. Adriana Kovács .

1.2.4. Komisie:
Obecné zastupiteľstvo zriadilo ako svoj poradný orgán stále komisie , v súlade s
ustanovením §15 odsek 1 a odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.

Uznesením OZ č. 18/2018 boli zriadené komisie:
financií a hospodárenia s majetkom obce:
predseda

Tunde Mácsadi

členovia:

Žaneta Nagyová
Anita Félix

Komisia pre kultúru a šport v zložení
predseda

Ján Nagy

členovia

Mgr.Eniko Baláž
Kornélia Harangozóová

Komisia pre sociálne veci v zložení:
predseda

Emese Farkaš

členovia

Zuzana Sádovská
Katarína Takácsová

Komisia ochrany verejného poriadku v zložení

predseda

Csaba Skladan

členovia

Ladislav Straňák
Ladislav Skladan

Uznesením č. 82/2019 bola zriadená ,ako poradný orgán OZ :
Komisia bytová v zložení:

predseda: Sylvia Lauko
členovia: Tunde Mácsadi
Henrieta Csernyáková
Zuzana Nagyová

1.3. Inštitúcie v obci:

1.3.1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Farnej
Rozpočtová organizácia
riaditeľ: Mgr. Pólya Zsolt
počet žiakov: 52
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: 84
1.3.3. Materská škola - Óvoda
riaditeľka: Valkovská Silvia
počet detí: 34
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
- zariadenie sociálnych služieb „Domov sociálnych služieb” založený 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 2019
Po skončení rozpočtového roka obec Farná 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. Rozpočet obce na rok 2019
Základným finančným nástrojom hospodárenia obce v roku 2019 bol schválený finančý
rozpočet bez programovej štruktúry . Obec v roku 2018 pripravila návrh finančného
rozpočtu na rok 2019-2020-2021. 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 bez programovej štruktúry, na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva,, a to dňa 18.12.2018, č.uznesenia 15/2018.
K návrhu rozpočtu bolo vypracované odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce , ktoré
bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred rozhodnutím o schválení
finančného rozpočtu obce na rok 2019, prerokoané uznesením č. 14/2018 .

Súčasťou schváleného rozpočtu obce bol aj rozpočet zriadených rozpočtových organizácií
obce, rozpis finančných prostriedkov schválený uznesením OZ č. 44/2019.
Základná škola
Základná škola s VJM

254 191 EUR
167 938 EUR

a školských zariadení v pôsobnosti obce finandovaných z originálnych kompetencií
a/ Materská škola - subjekt bez právnej subjektivity
b/ ŠJ pri MŠ , pri ZŠ s VJM
c/ ŠKD pri ZŠ a ZŠ s VJM
Podklad ku schodku celkového rozpočtu vrátane finančných operácií rozpísaný na obec
a jej rozpočtové organizácie k 31.12.2019
údaje čerpané z FIN 1-12

celkové príjmy
celkové výdavky
hospodárenie obce

schválený
k 31.12.2019
2691 756,90
2 681 655,61
10 101,29

upravený
k 31.12.2019
2 863 548,44
2 760 129,53
103 418,91

čerpanie
k 31.12.2019
1 810 095,42
1 724 315,81
85 779,61

Rekapitulácia úprav rozpočtu pre obec bez rozpočtových organizácií v EUR
V priebehu roka 2019 boli vykonané rozpočtové opatrenia 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.,Bolo prerokovaných 16 návrhov na vykonanie rozpočtových opatrení, ktoré sú
v evidencií obce, a tvorili prílohy zápisnice.
Boli vykonané rozpočtové opatrenia v rozsahu ,ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie, schvaľovalo, a rozpočtové opatrenia v priebehu roka medzi jednotlivými položkami
rozpočtu rozsahu limitu starostu obce, ktoré OZ priebežne na OZ* zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 44/2019 ,uznesenie č. 64/2019 , uznesenie č. 80/2019 a uznesenie č. 115/2019,
ktorým OZ schválilo vykonať rozpočtové opatrenie nad rámec rozsahu oprávnenia starostu
obce.
Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka prerokovalo správy o plnení rozpočtu podané hlavnou
kontrolórkou obce Farná, v danej súvislosti prerokovanie o rozpočte OZ ukončilo
hlasovaním a prijatím uznesenia OZ: uznesenie č. 80/2019 a č. 115/2019 .

Informatívna správa hlavného kontrolóra prerokovaná uznesením OZ č. 44/2019 na
zasadnutí OZ o zhodnotení a stave majetku vo vlastníctve obce za roky 2014 – 2019 , a ostave
dlhu obce .
Na základe vyššie uvedeného boli úpravy rozpočtu počas rozpočtového roka 2019 vložené do
RISSAM-u za obdobie roka 2019 vykonané k : 30.01.,05.02 ., 30.03. , 26.06. , 31.07. , 31.08. ,
25.09. , 27.12. , 29.12.
Prehľad o plnení rozpočtu obec vrátane RO údaje z FIN 1-12
schválený
1 088 508

upravený
1 331 733,40

Plnenie
1 275 481,26

0
0
1 088 508

15 412,56
1 502,00
1 347 697,96

16 225,39
2022,06
1 292 258,71

Bežné výdavky
obce
BV ZŠ
BV ZŠ s VJM
spolu výdavky
Bežný rozpočet

614 597,71

690 084,65

659 401,15

247 721,00
184 149,00
1 046 767,71

302 684,27
264 659,06
1 257 427,98

301 672,49
262 670,87
1 223 744,51

Kapitálové
príjmy
spolu príjmy KP
obec
Kapitálové
výdavky obce

768 890,49

726 130,48

384 130,48

890,49

726 130,48

384 130,48

829 358,41

1 087 431,55

458 306,55

kapit. výdaj
spolu
Príjmové
finančné
operácie
ZS Farná
Farná obec
Výdavkové
finančné
operácie
Obec Farná
ZS VJM
ZS Farná

829 358,41

087 431,55

458 306,55

834 358,41

789 720,00

133 706,23

0
834 358,41
805 529,49

950
788 770
415 270,00

1470
132 236,23
42 264,75

805 529,49
0
0

414 820,00
450
0

41 215,12
529,63
520

Bežné príjmy
obce
BP – ZS VJM
BP- ZS
spolu príjmy
Bežný rozpočet

Súčasťou predloženého výkazu o plnení rozpočtu sú aj nerozpočtované príjmy zariadení
školského stravovania.
2.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 obec
Rozpočet schválený
2 691 756,90

Rozpočet po úprave
2 846 633,88

plnenie
1 791 847,97

Obec v roku 2019 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 Bežné príjmy obec

1 275 481,26 EUR

Najväčšiu časť príjmovej časti rozpočtu tvorila tzv. podielová daň zo ŠR pre obec .
Podstatnú časť tvorili aj 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

596 884,27 EUR

a) Výnos dane z príjmov poukázaný obci Farná činil 468 565,89 EUR, ,čo
predstavovalo plnenie vo výške 101 % oproti plánovanému príjmu
460 000 EUR. Za rok 2018 bolo finančné dorovnanie zo štátneho rozpočtu vo
výške 5495,89 EUR.
Z z toho bolo použitých na originálne kompetencie obce pre rozpočtové
organizácie s právnou subjektivitou na úseku vzdelávania 59 252 EUR
- ŠKD pri ZŠ s VJM – Alápiskola
- základné vzdelávanie a zariadenia ŠS
- ŠKD pri ZŠ

12 000 EUR

b) Dane z majetku predstavovali čiastku 106 320,16 EUR, plnenie 80
plánovanému rozpočtu 126 157,55 EUR, v tom :
položka príjmu
daň
z pozemkov b.o
daň
z pozemkov
minulé roky
daň zo stavieb
b.o
daň zo stavieb

% oproti

skutočnosť
2018
94 946,95

schválený

upravený

plnenie

%

105879

105879

93 192,14

88

3665,69

10000

10000

3099,38

31

8503,16

8238

8238

8470,67

103

1113,42

2000

2000

1485,52

74

minulé roky
daň z bytov b.o
daň z bytov
minulé roky
spolu miestne
dane

75,21
17,88

30
0

40,55
0

72,45
0

179
0

108 322,31

126 147

126 157,15

106320,16

80

Nedoplatok na miestnych daniach za obdobie bežného roka 2019

tvoria :

a/ nedoplatky na miestnych daniach
b/ nedoplatky na poplatku TKO
ostatné miestne dane a poplatky – dane za tovary a služby rok 2018 a 2019
Pri ostatných miestnych daniach a poplatku boli rozpočtované príjmy rozpočtované
v sume 44 366 EUR .
Skutočné plnenie v príjmovej časti rozpočtu za predchádzajúce roky bolo
21 998,22 EUR , čo predstavovalo 50 % .
druh
dane/poplatku
daň za psa b.o
daň za psa m.r.
poplatky
za
nevýherné
hracie prístroje
Za
zber
a odškodňovanie
TKO b.o
Za
zber
a odškodňovanie
TKO m.r.
bežný rozpočet
spolu

skutočnosť
2018
1267,34
204,40
161,85

rozpočet

upravený

čerpanie

%

1710
600
500

1710
600
500

1199
256,62
133,78

70
43
27

15 389,17

20 556

20 556

5237,76

75

4 271,32

7000

7000

5062,50

72

21 294,08

44 366

44 366

21 998,22

50

Obec ako správca miestnych daní a poplatkov sa snaží maximálne využívať všetky
zákonné prostriedky ,aby sa znížili nedoplatky z predchádzajúcich rokov, Samotný
efekt vyrubovacieho konania závisí však od finančnej situácie, a možností daňovníkov,
kedže v obci žijú občania zo sociálne znevýhodneného prostriedia .
Tvorba opravných položiek k daňovým a nedaňovým pohľadávkam:
Obec pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam postupovala v súlade s Opatrením
MF SR z 8.augusta 2007 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpčotové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy obce a vyššie úzenmne celky.

V súlade s ustanovením §15 odsek 5 uvedeného opatrenia obec tvorila opravné
položky najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich
dlžníci úplne, alebo čiastočne nezaplatia a sú dlhšiu dobu po lehote splatnosti.
Opravné položky k daňovým pohľadávkam
Opravné položky k nedaňovým pohľadávkam

19 749,60
23 916,60

EUR
EUR

Zamestnanec zodpovedný za miestne dane a poplatky priebežne s ekonomickým
úsekom priebežne odsúhlasujú pohľadávky v priebehu rozpočtového roka, no z dôvodu
sociálnych
pomerov, a ekonomickej situácie niektorých občanov, nedoplatky
z predcházajúcich rokov vymáhajú
len s ohľadom na
platobnú schopnosť
jednotlivých daňovníkov.
2.1.2. Nedaňové príjmy obce
Súčasťou plnenia rozpočtu obce za rok 2019 bol v súlade s ustanovením §5 odsek 1 písmeno
b/ aj nedaňový príjem z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce 81 931 EUR ,
EUR , oproti rozpočtovaným 95 488,86 EUR.
a/Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku nebytové priestory

51 488,86 EUR v tom :

bytové priestory prenájom BD
23 220 EUR
prenájom pozemkov
6057,44 EUR
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ,ostatné príjmy 20 858,81 EUR v tom
príjem za poplatky s vybudovaním vodovod Vinica v sume 5995 EUR
c/ iné nedaňové príjmy vrátane vratiek z vyúčtovania

9583,33 EUR

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

597 503,08

normatívne financovanie spolu 434 476 EUR
nenormatívne financovanie spolu 29 620 EUR

podrobne rozpísané a uvádzané v nasledovnej tabuľke:
Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Nitra/KŠÚ/
KŠÚ Nitra
PK MŠ
Nenormatívne
prostriedky zo ŠR pre
ZŠ
Krajský ŠÚ Nitra

poskytnutá výška
transferu v EUR
411 236

účel poskytnutia

23 240
1768

normatívne fin.prostr. na
regionálne školstvo
dohadovacie konanie
predškolská výchova

2815

dopravné žiaci

EUR

prenos z roku 2018 bol
252 EUR
a nespotrebované prenos
do r. 2020 257 EUR
Krajský ŠÚ Nitra

ÚPSVaR

ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský ŠÚ
Obec – prenesený
výkon štátnej správy
Obvodný úrad
Obvodný úrad
MV SR
ÚPSVaR-ESF, ŠR

MF SR
VÚC
MF SR
mimo subjekt VS BT
dotácia Leader
NSK knižnižná
infraštruktúra
spolu tuzemské granty
a transfery
zahraničné bežné
granty a transfery
bežné granty
a transfery prijaté
spolu

4532
567
1000
1500
19 851,60

780,20
2550
12 197
2691

2237,92
34
442,86
1738,68
4999,32
13 111,01
7000
1000
4000
3500
3000

vzdelávacie poukazy
učebnice
škola v prírode
lyžiarsky výcvik
stravné HN
nespotrebované
vratkv roku 2020
6819,60
školské potreby HN
Sociáln.znevýh.deti
asistent učiteľa
odchodné

matrika
register adries
evidencia obyvateľstva
voľby
AČ zamestnanci
rok 2018
rok 2019
MKS vybavenie kuchyne
detské ihrisko šport
Fond podpory umenia
nadácia ZSE
MKS vstupné dvere
MKS

596 665,99
1000

kultúra Festival bez
hraníc

Granty a transfery bežného rozpočtu boli účelovo použité v súlade s ich
účelom.Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi , finančné prostriedky
nevyčerpané na dopravné sa presunuli do rozpočtu 2020 .
Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu

nákladovprenesenéhovýkonu 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
768 890,49

upravený rozpočet
726 130,48

skutočnosť
384 130,48

Obec v roku 2019 na základe uznsenia OZ o prevode prebytočného majetku vo
vlastníctve obce, dosiahla kapitálové príjmy z predaja nehnuteľnosti vo výške 4500,10
EUR.
Predaj prebytočných nehnuteľností
zriadené odplatné vecné bremeno na pozemku

3560 ,10 EUR
940
EUR

Súčasťou kapitálového rozpočtu boli aj dotácie zo ŠR a EÚ ,ktoré boli účelovo
poskytnuté a čerpané podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP :
MKS ERDF
MKS ŠR

339 652,04 EUR
39 959,07 EUR

2.3.Príjmové finančné operácie
schválený rozpočet
834 358,41

upravený
788 770

čerpanie
132 236,23

%
17

1. zostatok prostriedkov na bežnom účte z predchádzajúceho roka 2833,- EUR
2. zostatok prostriedkov
a/MŠ ŠJ do rozpočtu v sume 1615 ,- EUR
b/ účet SF v sume 1200 EUR
3. zostatok depozitných finančných prostriedkov škôl vo výške 13 600 EUR,
4. splácanie návratných fiančných výpomocí sociálneznevýhodneným občanom vo výške
600 EUR
5. finačný zábezpeka vklad 465 EUR
6. prijatie návratných zdrojov financovania na úhradu kapitálových výdavkov
a/ predfinancovanie KV MKS posledná ŽoP 21 494,42 EUR , krátkodobý úver
b/ MKS spolufinancovanie obce 5% a ostatné neoprávnené výdavky v sume 57 998,18
EUR úved dlhodobý splatnosť nad 1 rok
c/ povolené prečerpanie v priebehu roka 2019 v sume 32 430,63 EUR, ku koncu roka
vyrovnaný limit 55 000 EUR zostatkami finančných prostriedkov na účte k 31.12.
2.4 Príjmy rozpočtových organizácii obce

Organizácia
Základná škola

schválený rozpočet
0

upravený rozpočet
552

skutočnosť
552,06

ZŠ s VJM

0

15 412,56

16 225,39

Základná škola Farná č. 151 dosiahla vlasné príjmy za ŠKD inkasované od rodičov žiakov
552,06 EUR.
Základná škola – alápiskola vo Farnej dosiahla príjmy
- granty a trasfery, finančné dary spolu vo výške
945,98 EUR
- nedaňové príjmy za režijné náklady pri ŠJ , za ŠKD od rodičov, príjmy za stravovanie
v ŠJ 15 279,41 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 vrátane RO
Rozpočet na rok
2018
2 681 655,61

Rozpočet
upravený
2 760 129,53

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 724 315,81

% čerpania

čerpanie

% čerpania

3.1 Bežné výdavky obec
Rozpočet na rok
2018
614 897,71

Upravený rozpočet
k 31.12.2018
690 084,65

659 401,15

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie
EUR
funkčná
klasif

oblasť

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutočnosť

01.1.1
01.3.3.

Výkon a zák.orgán
Iné všeob.služby, matrika,
EO
Policajné služby
Ochrana pred požiarmi
Všeob.prac.oblasť
Nakladanie s odpadmi
Miestne kultúrne strediskokultúra obce
rozvoj bývania v obci
rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Zdravotn.stredisko
Rekreačné a poštov služby
Kultúrne služby
Transfery a dotácie pre OZ
údržba miestneho rozhlasu

432 255
2230

462 799,86
2230

433 097,24
3371,65

2295
500
17 800
27000
20750

2845
500
41 622,23
34900
28027

655,44
407,59
44 836
34919,44
23868,97

4352

4352

3987,71

500
13100
1500
20 750
4100
1000

500
8700
2500
28027
4700
1000

0
9648,05
3100
23868,97
5500
0

03.1.0
03.2.0
04.1.2
05.1.0
08.2.0
06.1.0
06.4.0
07.4.0
08.1.0
08.2.0
08.4.0
08.3.0

09.1.1
08.3.0
10.7.0

Predprim.vzdeláv. MŠ
vysielacie služby obce
sociálne služby občanom
spolu bežné výdavky

82 000
1000
0
614 897,71

78650
1000
0
690 084,65

80 633,03
0
33,20
659 401,15

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 2019 .
3.1.1.. Výdavky bežného rozpočtu na úseku školského zariadenia MŠ bez právnej
subjektivity
Výdavky za stravné v MŠ sa preposielajú na účet ŠJ pri ZŠ VJM . Pri materskej škole funguje
výdajná školská jedáleň.
Materská škola bez právnej subjektivity:

84 000

EUR

Obec na základe vystavenej faktúry zo strany ZŠ VJM Farná , prispievala na refundáciu
pomernej časti nákladov na energie 180 EUR mesačne, v roku 2019 uhradené z rozpočtu obce
950 EUR na rok 2019.Rozpočet materskej školy s výdajonou školskou jedálňou je súčasťou
rozpočtu obce.
3.1.2.Bežné transfery
OZ v roku 2019 schválilo uznesením č. 1/2019 VZN, ktorým určilo za zriaďovateľa – obec
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadeníé so sídlom v obci
Farná vyplatené z vlastných príjmov obce, s účinnosťou od 20.02.2019.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na originálne kompetencie VZN:
ZŠ ŠKD

15 000

EUR

ZŠ VJM ŠKD
ŠJ pri ZŠ
MŠ bez právnej subjektiviy

12 000
42 000
84 000

EUR
EUR
EUR

3.2. Kapitálové výdavky vrátane RO :
Rozpočet na rok
2019
829 358,41

upravený 2019
1087431,55

Skutočnosť
k 31.12.2019
458 306,55

% čerpania

a/ Výdavky kapitálového rozpočtu obce tvorili výdavky na:
- realizácia projektu „Zníženie energetickej náročnosti MKS“
MKS zdroj EÚ
MKS zdroj ŠR
MKS spolufinanc.5%

339 652,04 EUR
39 959,07 EUR
19 979,52 EUR

neoprávnené výdavky súvisiace s realizáciou projektu: 24 503,74 EUR financované DBÚ
KV financované z úveru KBÚ splatnosť 1 rok, posledná ŽoP vo výške 20 916,22 EUR,
refundácia zo štátneho rozpočtu v roku 2020

b/ Výdavky kapitálového rozpočtu RO zriadenej obcou
3.3. Výdavkové finančné operácie obec:
Rozpočet na rok
2019
805 529,40

upravený
rozpočet
414 820

Skutočnosť
k 31.12.2019
41 215,12

% čerpania
10

V rámci výdavkových finančných operácií obec splácala v roku 2019 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 dlhodobých bankových úverov mesačne podľa zmluvyných podmienok banky
- finančný prenájom
- ŠFRB splácanie istiny
- poskytnutá návratná fin.výpomoc
-finančná zábezpeka vratka

4572,60

EUR

9673,65 EUR
2700
390

EUR
EUR

- splácanie návratných zdrojov financovania

istina

23 878,80

EUR

Obec v priebehu roka použila návratné zdroje financovania na vyrovnanie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami

rozpočtu obce

na bankovom účte v banke povolené

prečerpanie, ktoré bolo k 31.12.2019 splatené.
3.4.Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola
Základná škola hospodárila v roku 2019 v rámci svojho schváleného rozpočtu, ktorý podľa
potreby v priebehu roka 2019 upravila, na základe rozhodnutia a súhlasu zriaďovateľa.
Výdavky rozpočtovej organizácie boli výdavky vrátane normatívneho a nenormatívneho
financovania zo ŠR, a vrátane originálnych kompetencií na ŠKD.
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019 preposlaný ku koncu roka na účet
zriaďovateľa bol 8800 EUR na mzdy, odvody zamestnancov za mesiac december 2018
vyplatené z rozpočtu v januári 2020 .
Základná škola s VJM – Alápiškola vrátane školských zariadení hospodárila v roku 2019
v rámci svojho schváleného rozpočtu, ktorý počas roka 2019 priebežne po súhlase
zriaďovateľa upravila
Finančné prostriedky predstavovali výdavky
štátneho rozpočtu na normatívne
a nenormatívne financovanie , vrátane výdavkov na originálne kompetencie na ŠKD ,
zariadenie školského stravovania .
K 31.12.2019 boli do rozpočtu obce vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na originálne
kompetencie, z roku 2019, presun do roku 2020.

Čerpanie výdavkov rozpočtu v školských zariadeniach v roku 2019 v EUR

úsek vzdelávania
ZŠ s VJM
z toho
ŠKD
ŠJ
ZŠ
dofinancovanie

schválený
rozpočet
184 149

upravený
rozpočet
264 659,06

skutočnosť

% čerpanie

262 670,87

99,2

12 000
32 000

13 166
49 962,30

13 166
48 295,22
4 064,49

100
97

ZŠ z OK obce
ZŠ
z toho
ŠKD

247 121

302 684,27

301 672,49

99,6

13 000

13 000

11 252

86,5

Výdavkové finančné operácie Základná škola
- Základná škola
- Základná škola

520 EUR
529,63 EUR

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu v tom
BP obce
BP ZŠ
BP ZŠ VJM
Bežné výdavky spolu v tom
BV obce
BV ZŠ
BV ZŠ VJM
Bežný 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 - schodok
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z príjmovej časti rozpočtu nevyčerpané
finančné prostriedky na dopravné čerpané v r.2019

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 292 258,71
1 275 481,26
552,06
16 225,39
1 223 744,51
659 401,15
301 672,49
262 740,87
+ 68 514,20
384 130,48
384130,48
458 306,55
458 306,55
- 74 176,07
- 5 561,87

dopravné prenos do r. 2020
257,nevyčerpané BT stravné vrátené do ŠR v r. 2020
6 819,60
Upravený VH bežného a kapitálového rozpočtu-schodok - 12 638,47
Príjmy z finančných operácií
133 706, 23
Výdavky z finančných operácií
42 264,75
+ VFO vyrovnanie kontokorentu k 31.12.2019
Rozdiel finančných operácií
91 441,40
PRÍJMY SPOLU
1 810 095,42

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce vrátane FO prebytok
vylúčenie cudzích finančných prostriedkovv
hospodárenie obce po vylúčení FO

1 724 315,81
+ 85 779,61
- 7076,60
+78 703,00

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
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené vo výške 7076,60 EUR prenos do r. 2020
a / takto vyčíslený schodok hospodárenia obce z bežného a kapitálového rozpočtu bez
finančných operácií bol schodok vo výške 12 638,47 EUR.
Schodok kapitálového a bežného rozpočtu obce vo výške 12 638,47 EUR
z príjmových finančných operácií , z návratných zdrojov financovania obce.

bol vykrytý

Na základe uvedeného výsledku rozpočtového hospodárenia nevyplýva pre obec zákonná
povinnost tvorby rezervného fondu.
b/ Hospodárenie obce vrátane finančných operácií po vylúčení cudzích prostriedkov:
hospodárenie obce vrátane finančných operácií:

+ 78 703,00 EUR

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančná bilancia na bežných účtochk 31.12.2019
schodok kapitálového a bežného rozpočtu :
12 638,47 EUR
vyrovnanie povoleného prečerpania na účte k 31.12,.2019 55 000
EUR
zostatky na bežných účtoch obce vlastné
11 064,50 EUR
Vyčíslenie VH v metodike ESA 2010 v prílohe č. 1 k Záverečnému účtu
Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obec za rok 2019 bola strata vo výške
24 892,21 EUR.
Výsledok hospodárenia vyčíslený v metodike ESA je uvedený v prílohe záverečného účtu obce.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
5.1. A K T Í V A
Názov

PS k 01.01. .2019

KS k 31.12.2019

Majetok spolu

3 332 264,82

3 633 726,05

Neobežný majetok spolu

2 262 828,56

3 583 415,22

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

6239,95

6239,95

Dlhodobý hmotný majetok

2 981 543,08

3 302 129,74

Dlhodobý finančný majetok

275 045,53

275 045,53

Obežný majetok spolu

67 938,94

47 452,14

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

47 175,36

26 039,33

Finančné účty

19 476,66

21 412,81

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 1276,92

0

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

1497,32

2858,69

5.2. P A S Í V A
Názov

PS k 01.01.2019

KS k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 332 264,62

3 633 726,05

Vlastné imanie

1 755 781,06

1 736 084,58

Výsledok hospodárenia

1 755 781,06

1 736 084,58

nevysporiadaný VH m.r.

1 770 890,82

1 760 976,79

VH za účtovné obdobie

- 15 109,78

- 24 892,21

Záväzky

592 909,17

624 701,47

342 446,81

327 158,40

06z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky

83 697,58

79 348,88

Bankové úvery a výpomoci

166 764,78

218 194,18

Časové rozlíšenie

983 574,59

1 272 940

5.3. Prehľad o výnosoch a nákladoch za rok 2017-2019
a/ náklady obec v EUR
50* spotrebované
nákupy
51* služby
52*osobné náklady
53* dane a poplatky
54* ostatné nákl.prev.
činnosť
55* odpisy ,rezervy
56* finančné náklady
58* náklady na
transfery a náklady
z odvodu príjmov

Náklady spolu

rok 2017
136 056,58

rok 2018
134 468,57

rok 2019
104 951,84

122 921,61
348 340,89
4
2543,05

109 450,03
377 874,08

166 056,18
396 612,43

14 518,61

8355,62

114 571,59
1300,97
57 888

118 594,88
6438,44
60 940,64

166 568,05
8899,98
73 077

783 626,69

822 285,25

924 521,10

rok 2017
21 667,41

rok 2018
10 689,48

rok 2019
9745,78

579 187,45

569 758,25

632 593,40

b/ výnosy obec v EUR
60* tržby za vlastné
výkony
63*Daňové a colné
výnosy z poplatkov

64* ostatné výnosy
z prevádzk. činnosti
65* zúčtovanie rezerv
a opravn.položiek
69* výnosy z transferov
z rozpočtu prijmov
obce,VÚC,ŠR

19 212,94

63 166,96

36 721,09

32 637,07

34 112,38

10 781,60

150 583,63

129 448,42

209 787,02

Výnosy spolu

803 288,50

807 175,49

899 628,89

6.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019
eviduje záväzky na r. 126 súvahy k 31.12.2019 v hodnote: 624 701,47
EUR v členení na krátkodobé a dlhodobé záväzky.
a/ dhodobé záväzky
- iné záväzky z nájmu MV
- ostatné dlhodobé záväzky voči ŠFRB v sume
- depozit finančné zábezpečky
b/ krátkodobé záväzky
- voči dodávateľom
predstavovali najmä záväzky z neuhradených faktúr
- iné záväzky
- depozity školských zariadení
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- voči DÚ zrazené preddavky zo mzdy zamestnancov
- ŠFRB krátkodobé splatnosť do 1 roka

327 158,40 EUR v tom:
4 953,65 EUR
316 623,95
5460 EUR

79 348,88 EUR
18 676,48 EUR
1204,70 EUR
8800
EUR
20 096,62 EUR
13 144,33 EUR
3065,90 EUR
9762 EUR

v tom:

Stav úverov bankových investičných úverov k 31.12.2019 v EUR
poskytov.
úveru

dátum
splatnosti

účel úveru

analyt. zostatok
výška
účet
istina
istiny
k 31.12.2019 2019

nákladový
úrok 2019

DLHODOBÉ
VUB a.s
VUB a.s.

31.10.1928
31.10.1928

46102
46101

23533,14
56858,51

1338
3216

436,30
1114,12

VUB a.s.

20.06.2019

46104

0

2279

14,60

VUB a.s
VUB a.s.
VUB a.s.

20.11.2021
20.06.2022
20.02.2023

46105
46106
46107

7447,68
10728,55
10 552,54

4284
4236
3336

180,75
241,82
229,90

VUB a.s.

20.05.2023

46108

13 909,92

4068

299,88

VUB a.s.
VUB a.s.

31.10.1928
20.06.2019

46109
46103

19 854,28
0

1122
0

368
0

VUB a.s.

30.09.2029

špec.technika
BD
techn,vyb.
Obecné
trhovisko
invest.KV fa
KV refund.
Zb.dvor
spoluf.
projekt
DBÚ miestne
komunikácie
KV
VO
spoluúčasť
projekt
DBU 55 000

46111

53 850,14

1338

133,72

financovanie
projektu
MKS

23105

21 495,40

0

21,67

218229,26

25 217

3040,76

KRÁTKODOB
VÚB a.s.
30.06.2020

spolu

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o poskytnutí úveru na refinancovanie kapitálových
výdavkov rozpočtu obce. V roku 2019 bol na vyrovnanie časového nesúladu čerpaný
kontokorentný úver, ktorý bol k 31.12.2019 na bežnom účte vyrovnaný .
Obec prijala na financovanie projektu oprávnených výdavkov obce „Zníženie energetickej
náročnosti budovy KD v obci Farná “ krátkodobý bankovú úver s predpokladanou dobou
splatenia 1 rok k 30.06.2020. Istina vo výške 21 495,40 EUR bude splatená z návratnej
finančnej dotácie zo ŠR a EÚ , po schválení poskytovateľom finančného grantu.
Úver na podporu rozvoja bývania v obci :
Obec v roku 2018 uzatvorila zmluvu na poskytnutie úveru zo ŠFRB , splátkový úver č.
8054461407 , suma poskytnutého úveru bola 337 500 EUR.
Istina uhradená v roku 2019 bola vo ýške 6973,65 EUR, úroky vo výške 3352,71 EUR.
Zostatok istiny k 31.12.2019 je vo výške 326 385,95 EUR.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018

1 137 893,08

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 v tom:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z finančného prenájmu motorového vozidla

553 551,03

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úverov infraštruktúra BD – kryté nájmom
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
celková suma dlhu obce k 31.12.2019

196 698,79
21 495,40
326 385,95
8970,89

326 385,95

21 495,40
347 881,35
205 669,68
18,07 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b/ suma splátok návratných zdrojov financovania podľa § 17 odsek 6 písmeno b/ vyššie
citovaného zákona bola vo 2,4% ,
Istina zaplatená v roku 2019 bola vo výške 25 217 EUR, úroky vo výške 3040,76 EUR ,
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a písmeno b/ zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie na základe podanej
žiadosti

ZMRS
Nádas
TJ Klas
OZ Zlatý strapec
PZ DROP
OZ Naša škola
Csemadok
v tom príspevok na žiadosť na projekt
1100EUR vyúčtovaný 2019 prenos z r.2018
Reformovaná cirkev
Katolícka cirkev
spolu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

600
1000
2500
1000
500
600
1400

600
1000
2500
1000
500
600
1400

500
1500
9 600

1100
500
1500
10 700

Všetky dotácie boli účelovo vyčerpané v roku 2019 .
8. Podnikateľská činnosť
Obec má vydané živnostenské oprávnenie , no obec v roku 2018 nevykonávala žiadnu
podnikateľskú činnosť, z ktorej by dosahovala príjem.
Obec zabezpečuje zo svojho rozpočtu len verejnoprospešné služby pre svojich občanov v k.ú.
obce Farná.
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 prosriedkov rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. uznesením
V priebehu roka 2019 pohyby predstavovali presuny finančných prostriedkov medzi účtami
v priebehu roka , medzibankové operácie.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019 bankový účet 2137267653/0200

Suma v EUR
38,41

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
prevody medzi účtami
- príjem z predaja prebytočného majetku
Minipresso
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- zastrešenie ŠJ použitie RF
- bankové prevody
- krytie schodku rozpočtu
- bankové poplatky
KZ k 31.12.2019 – BÚ RF

9000

9000
10,88
27,53

V roku 2019 boli na účte RF len prevody ako finančné operácie medzi účtami.
Samotná tvorba ani čerpanie prostriedkov RF nebolo.
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 – účet 472*
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel 1%
mylná platba presuny
Úbytky
presun mylná platba
poskytnutá zamestnanecká pôžička
poskytnuté vianočné pokážky zamesntancom
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
505,13
2778,90
1362,84
1362,84
1000
2100
94,65

V účtovníctve je vykazovaný stav na účte 45,80 EUR.
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.

Predpokladaný budúci vývoj činností obce – plánované investičné
akcie obce realizované v nasledujúcom roku
Obec v roku 2020 plánuje realizovať investičné zámery a ciele z platného PHSR , ktorý ale
v roku 2020 končí platnosť ,a obec ho bude musieť aktualizovať na nové plánovacie obdobie.
Na úseku podpory zachovania a ďalšieho rozvoja sociálnych služieb obec uzatvorila
zmluvu o budúcej kúpe budovy existujúceho zariadenia sociálnych služieb. Investícia bude
financovania z úveru ,a následne splátky úveru budú vykryté príjmom z nájmu, financovanie
je naplánované v rozpočtu v roku 2020.
Plánované projekty a investície v roku 2020 a najbližšie dva nasledujúce roky :
-

WIFI pre teba
Výsadba zelene na verejných priestranstvách v obci
nákup technológie na spracovanie odpadu a nakúpenie kompostérov do domácností
obnova a rekonštrukcia ambulancie obvodného zdravotného strediska
obnova a rekonštrukcia verejných budov vo vlastníctve obce na základe výsledkov
energetického auditu vypracovaného pre obec

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala a žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Prílohy k výročnej správe:
1. Konsolidovaná 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 2019 ešte nebol vykonaný audit.
Výročná správa obce bola vyhotovená v súlade s ustanovením §22b zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Vypracovala dňa 23.09.2020

Anita Félix – účtovníčka obce

