Obec Vlčany, Obecný úrad s. č. 944, 925 84 Vlčany

Záverečný účet obce Vlčany
za rok 2014

Vo Vlčanoch, 30. jún 2015

Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje:

Rozpočet obce na rok 2014
Plnenie rozpočtu v členení bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií za
rok 2014
Plnenie rozpočtu v členení bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a finančných operácií
za rok 2014
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 zriadeným právnickým osobám
 štátnemu rozpočtu
 štátnym fondom
 ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za hospodársky rok 2014

Návrh uznesenia
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Záverečný účet obce Vlčany za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Obec v roku 2014 zostavila programový rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.03.2014 uznesením č. 20/OZ-2014, písm. A/10.
Do schválenia rozpočtu na rok 2014 sa hospodárenie obce riadilo rozpočtovým provizóriom.

Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce bez schválených úprav v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom

: 2.580.685,00 €
: 2.580.685,00 €

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežné výdavky školstvo
Prebytok bežného rozpočtu

:
:
:
:

2.056.676,00 €
857.583,45 €
1.005.504,00 €
193.588,55 €

Kapitálové príjmy
:
Kapitálové výdavky
:
Schodok kapitálového rozpočtu :

370.721,00 €
648.701,99 €
- 277.980,99 €

z toho :

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

153.288,00 €
68.895,56 €
84.392,44 €

:
:
:

Úpravy a presuny finančných prostriedkov
Uznesenie 21/OZ-2014, písm. A/7 zo dňa 25.06.2014
Jún - bežné výdavky a finančné operácie
453 000 Finančné operácie
+
03 100 637 026 OP dohody a odv. z nich
+

870,00 €
870,00 €

Uznesenie 24/OZ-2014, písm. A/2 zo dňa 10.12.2014
December – bežné príjmy a presuny
133 012 Daň z užívania VP
+ 1.200,00 €
223 001 Opatrovateľská služba
+ 1.100,00 €
223 004 Prebytočný hn. Majetok
+ 2.000,00 €
233 001 Predaj pozemkov
+ 2.800,00 €
291 001 Fin. vklad nájomcov
+ 1.400,00 €
312 001 Voľby
+ 4.340,00 €
312 001 Transfer na medzin.stretnutie
-12.840,00 €
konečná úprava

453 000

Finančné operácie

+85.180,01 €

Celkové rozpočtované príjmy 2.580.685,00 € po úprave činia 2.666.735,01 €.
01116 631 001
01116 637 005

Cestovné nákl. tuzemsko
Špeciálne služby

+
50,00 €
+ 3.903,00 €

01116 637 016
01116 642 012
01600 641 009
03200 632 001
03200 634 003
04230 632 001
05100 637 004
06200 632 001
06200 633 006

Prídel do soc. fondu
Odstupné
Voľby
Energia
Poistné auta DHZ
Rybárstvo EE
Odvoz vš.druhov odpadov
VZ el. energia
VZ materiál

+
+
+
+
+
+
+
+
+

450,00 €
3.250,00 €
4.340,00 €
2.400,00 €
240,00 €
700,00 €
1.180,00 €
650,00 €
1.600,00 €

3

06200 633 006
06200 633010

VZ materiál ÚPSVaR
Ochranné pomôcky UPSVaR

+
+

06200
06400
08100
08209
10201
10201
10201
01116
01116
04230

VZ soc. fond
Verejné osvetlenie EE
Futbalový klub energie
Kult. dom EPS
ZOS energie
Všeob. a zdrav. Materiál
Dohoda zastup. Kuchárky
Údržba budov
Kult. šport. Podujatia
Údržba rybníka

+ 110,00 €
+ 6.900,00 €
+ 1.700,00 €
+ 550,00 €
+ 2.600,00 €
+ 1.220,00 €
+ 200,00 €
- 4.670,00 €
- 20.000,00 €
- 7.500,00 €

637 016
632 001
632 001
717 002
632 001
633 006
637 027
635 006
637 002
635 006

75,00 €
52,00 €

Uznesenie 24/OZ-2014, písm. A/3 zo dňa 10.12.2014
01116 637 027

Odmena na základe dohôd

- 2.787,00 €

konečná úprava
10201 632 002
09111 635 006
10201 625 002
10201 625 003

ZOS voda
ZŠ s MŠ údržba
odvody zaokrúhlenie
odvody zaokrúhlenie

600,00 €
+ 68.000,00 €
0,41 €
+
1,00 €

Celkové rozpočtované výdavky v sume 1.575.181,00 € a po úprave rozpočtu činili 1.640.664,59 €.
2. Rozbor plnenia bežných príjmov za rok 2014v €
Rozpočet na
rok 2014

2.056.676,00

Upravený
k 31.12.2014

2.053.876,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
2.057.879,55

% plnenia
100,19

1) Daňové príjmy :
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 728.813,00 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2014 spolu s vyrovnaním za rok
2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 730.856,22 €, čo predstavuje plnenie na 100,28 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 149.964,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 149.696,78 €, čo je 99,82 %-né plnenie. Príjmy dane
z pozemkov boli vo výške 105.842,96 €, dane zo stavieb boli vo výške 43.679,65 € a dane z bytov vo výške 174,17 €.
Dane za špecifické služby, v tom:
c) Daň za psa 1.764,00 €. Rozpočet 2.000,00 €, plnenie na 88,20 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 11.246,50 €. Rozpočet 10.000 €, plnenie na 100,42 %.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 150,00 €. Rozpočet 170,00 €, plnenie 88,24 %.
f) Daň za predajné automaty nebola rozpočtovaná, príjem v roku 75,00 €.
g) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 53.591,85 €. Rozpočet 57.300,00 €, plnenie 93,53%.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

a) Príjmy a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 63.500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 62.285,32 € čo je plnenie na 98,09 %.
V tom je príjem z prenajatých pozemkov vo výške 5.309,07 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo
výške 19.715,63 € a z prenajatých bytov 37.260,62 €.
b) Administratívne a iné poplatky, ostatné príjmy
Rozpočet 141.025,00 €, skutočné plnenie 142.980,25 €, čo je plnenie na 101,38 %.
Významnú časť príjmov z administratívnych a správnych poplatkov tvoria poplatky za prevádzku výherných hracích
prístrojov – 21.000,00 €. Správne poplatky za vydané rozhodnutia, osvedčovanie a overovanie boli v sume 6.409,50 €.
Nerozpočtované pokuty a penále činia 270,00 €.
Ďalšie významné čiastky predstavujú poplatky za ZOS Vlčany v sume 51.534,83 €, za prebytočný hnuteľný majetok
3557,80 €, fin. vklad nájomcov bytov 5.556,26 € a fin. vklady na kanalizačné prípojky od občanov v sume 41.810,00 €.
Skutočný príjem z úrokov z vkladov na účtoch bol v sume 97,78 €.
3) Bežné gratny a transfery
Bežné gratny a transfery, rozpočet 903.834,00 €, skutočnosť 904.865,85 €, z toho zo štátneho rozpočtu 137.366,23
€, z VÚC 767.499,62 € .
Prijaté bežné granty a transfery sú uvedené podrobne v časti „B“:
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4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na
rok 2014
370.721,00

Upravený
k 31.12.2014
373.521,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
21.554,13

% plnenia
5,77

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :0
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Skutočný príjem za predaj pozemkov k 31.12.2014 bol vo výške 5.079,13 €.
c) Kapitálové granty a transfery:
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií
Obč.združ. MAS

Suma v €
13.500,00
2.975,00

Investičná akcia
Bezbariérový vstup do budovy
Chodník örömutca

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na
rok 2014
153.288,00

Upravený
k 31.12.2014
239.338,01

Skutočnosť
k 31.12.2014
238.464,66

% plnenia
99,63

Bol prijatý úver na prefinancovanie 5%-nej spoluúčasti na investičnej akcii ČOV Vlčany-Neded, kanalizácia
a prečerpávacie šachty v sume 48.436,21 €, (v minulom roku 13.817,79 €).
Ďalej sme boli prevedené zostatky poskytnutých dotácií z minulého roka na ZOS a ZpS 35.778,52 €, dopravné žiakom
1.069,92 €, 68.000,00 € na ZŠ a MŠ a zostatok v sume 85.180,01 €.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok
Upravený
Skutočnosť
2014
k 31.12.2014
k 31.12.2014
857.583,45
922.517,04
887.593,84
 bez prenesených a originálnych kompetencií v školstve

% plnenia
96,21,

1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 200.543,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 201.032,71 €, čo je 100,24 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, obecnej polície, matriky, opatrovateľskej služby, Zariadenia
opatrovateľskej služby, zamestnancov zamestnaných na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (ÚPSVaR) podľa
§ 50j. Rozpočet na odmeny bol v sume 3.950,00 €, čerpanie bolo vo výške rozpočtu.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 78.867,80 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 77.546,37 €, čo je 98,32 %. Sú tu
zahrnuté odvody do poistných fondov Sociálnej poisťovne v sume 52.709,10 €, preddavky na verejné zdravotné
poistenie zo všetkých miezd pracovníkov za zamestnávateľa bolo čerpané v sume 21.648,28 € a doplnkové
dôchodkové poistenie v sume 3.188,99 €.
c) Tovary a služby (63)
Z rozpočtovaných 455.514,85 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 396.808,88 €, čo je 87,11 % čerpanie. Ide
o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, a sú v nich cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a
štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, ako napríklad:
- spotreba energií (632) – elektrickej energie, plynu a vody za 59.401,45 €.
Významnejšie: energie správy obce 18.044,17 €, v tom je spotreba energií OcÚ, časti budovy s. č. 1, sály kult.
domu, spotreba energií v hasičskej zbrojnici 5.929,91 €, EE verejného osvetlenia 19.891,80 €, spotreba energií
v ZOS 15.359,18 €, futbalového klubu 8.800,66 €, a pod.
- spotreba materiálu (633), za 40.686,69 € v tom:
- prevádzk. stroje, prístroje a zariadenia – kopírka CANON iR 4225i s podstavcom za 1980,00 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby za 7.705,84 €, významnejšie z tejto sumy kancelárske potreby
2530,97 €, v tom tlačivá, papier, tonery do tlačiarní, odkladacie mapy, vrecia na separovaný zber 4.226,28
€, výsadbový a iný materiál na verejnú zeleň 4.619,86 €, ZOS a ZpS za 2.996,90 € , v tom významnejšie
polohovateľné lôžko ARMINIA 2 ks 1.148,00 €, invalidný vozík 199,00 €, čistiace a dezinfekčné
prostriedky 947,46 €, knihy noviny, odborná tlač 8.285,04 € v tom najvýznamnejšie vydanie knihy za
4.500,00 €
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- reprezentačné 6.469,24 €, výdavky pozostávajú z občerstvenia na pracovných schôdzkach, obecných
zastupiteľstvách, pracovné obedy, živé kvety pri sobášoch a uvítaniach do života, kladenie vencov pri rôznych
slávnostných príležitostiach, občerstvenie jarmok 2014. Okrem toho cena obce za 330,00 € a cena starostu obce za
rok 2014 za 119,95 €, Medzinárodný deň detí 310,00 €, slávn. ukončenie školského roka 187,45 €, oslava Mikuláša
v materských školách 300,00 €.
- bežná údržba (635) 91.354,47 €, v tom významnejšie:
údržba bytov v bytových domoch 878,59 € a budov v majetku obce 6.272,96 €, kamerového systému 1.107,86
€, údržba miestnych komunikácií a chodníkov 5.951,00 €, v tom chodník pri katolíckom kostole 3.884,03 €
údržba VO 3.266,88 €, údržba areálu FK 2.046,83 €, miestneho rozhlasu 1.509,95 €, ZŠ a MŠ výmena okien
68.000,00 €, údržba ZOS 913,08 €.
- služby (637) 192.655,85 €
- vo všeobecných službách významnejšie: na verejnej zeleni za drvenie odpadu 3.567,00 €, poplatok za
zneškodňovanie odpadov 37.215,90 €, stravovanie zamestnancov a obyvateľov ZOS 28.714,10 €, stravovanie
zamestnancov obce 6.581,25 €, poistenie majetku 2.680,37 €, dohody o VP 1.773,82 €, odmeny poslancom
a komisiám 4.941,11 €, jarmok ozvučenie a osvetlenie 3.450,00 €, za kultúrne hudobné produkcie jarmok
4.665,00 € pod.
- v špeciálnych službách významnejšie:za riadernie projektu rozšírenie ČOV,kanal. a čerpacie šachty 16.500,00
€, služby autorizovaného bezp. technika 800,00 €, za overenie hospod. obce za rok 2013 1.494,00 €,
stavebný dozor pri stav. prácach Spevnenie vozovky Lóger 650,00 €, výberové konanie Spevnenie vozovky
Lóger 1.200,00 €
- d) bežné transfery poskytnuté z rozpočtu obce podľa VZN obce (64)
Z rozpočtovaných 172.120,00,€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 169.797,82 €, čo predstavuje 98,65 %
čerpanie – rozpísané v časti C. Sú to bežné transfery spoločenských organizáciám a občianskym združeniam –
40.729,63 €, spoločný stavebný úrad 3593,79 €, Podnik VPS 107.470,00 €. Transfer pre občanov, ktorí sa ocitli
v hmotnej núdzi podľa VZN obce bol vyplatený v sume 120,00 €,pomoc pri živ. pohrome 200,00 €, predvianočné
nákupné poukážky pre dôchodcov boli v sume 3.871,00 €, podpora staroby (Klub dôchodcov) 1.062,57 € a voľby
7.980,79 €, odstupné 3.243,00 €, čerpanie SF 1.527,04 €.
e) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu – transfery čerpané, rozpísané v časti B
g) transfer na originálne kompetencie – MŠ, ŠKD, ŠJ v sume 157.890,19 €, MŠ, ŠKD VJM 90.633,58 €.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok
2014
648.701,99

Upravený
k 31.12.2014
649.251,99

Skutočnosť
k 31.12.2014
217.254,29

% plnenia
33,46

a) Výdavky verejnej správy
Investíciami v oblasti verejnej správy boli: nákup pozemkov 17.380,00 €, bezbariérový vstup do budovy s. č. 944 za
14.844,00 €.
b) Bývanie a občianska vybavenosť
Stavebné úpravy – striešky nad vstupy do budovy s. č. 1 - 822,00 €, spevnenie vozovky Lóger 76.669,88 €, chodník
örömutca 3.876,46 €, ČOV rozšírenie, kanalizácia a zberné šachty 82.791,56 €, kultúrny dom – elektronický požiarny
systém 8.035,38 €, ZŠ rekonštrukcia dvoch školských bytov na školské kluby detí za 12.835,01 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na
rok 2014
68.895,56

Upravený
k 31.12.2014
68.895,56

Skutočnosť
k 31.12.2014
69.227,96

% plnenia
100,48

Splácanie istiny zo ŠFRB v sume 22.067,96 €, istiny z úveru na Hasičskú zbrojnicu v sume 22.800,00 €, istiny z úveru
na kúpu traktora s príslušenstvom 8.760,00 €, istiny na ČOV, kanalizácia a zberné šachty 15.600 €.
4. Zistenie výsledku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 v
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Vl. Príjmy ZŠ
Bežný rozpočet spolu
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu
Finančné operácie

Príjmy
2.057.879,55
24.034,77
2.081.914,32
21.554,13
2.103.468,45
238.464,66

Výdavky
887.593,84
1.020.518,53
1.908.112,37
217.254,29
2.125.366,66
69.227,96

Prebytok/schodok
+173.801,95
-195.700,16
- 21.898,21
+169.236,70

Výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2014 je prebytok 147.338,49.

6

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu kryla
prebytkom z bežného rozpočtu a z finančných operácií, ktorých bilancia je kladný zostatok.

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Z výsledku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú nevyčerpané
fin. prostriedky z účelovo určených dotácií v objeme 20.193,92 €. Zostatok prebytku pre účely tvorby rezervného
fondu je 127.144,57 €.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde.
Sociálny fond

Suma v €

PS k 1.1.2014

1.660,70

Prírastky - povinný prídel

1.760,42

Úbytky

- ostatné úbytky

1.527,04

Konečný zostatok k 31.12.2014

1.894,08

V zostatku 1894,08 € je zahrnutá aj tvorba SF za december v sume 172,22 €. Konečný stav bežného účtu sociálneho
fondu k 31.12.2014 je 1.721,86 €.
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 právnickým osobám, príspevkovým organizáciám:
Podnik verejnoprospešné služby obce Vlčany.
Podľa zriaďovacej listiny bol na hlavnú činnosť na rok 2014 stanovený rozpočet v sume 107.470,00 €. Príspevok bol
poskytnutý v sume 107.470,00 €, čiže v plnej výške. Podľa zriaďovacej listiny má Podnik VPS obce Vlčany nad rámec
hlavnej činnosti aj podnikateľskú činnosť.
Hospodárenie Podniku VPS obce Vlčany za rok 2014 – hlavná činnosť:
Výnosy celkom 118.645,06 €, náklady 127.582,92 €. Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti za rok 2014 –8.937,86 €.
Hospodárenie Podniku VPS obce Vlčany za rok 2014 – podnikateľská činnosť“
Výnosy celkom 66.577,04 €, náklady 67.687,99 €. Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti za rok 2014 1.110,95 €. Celkový výsledok hospodárenia Podniku VPS obce Vlčany za rok 2014 pred zdanením je –10.048,81 €.
ČOV Vlčany – Neded, spol. s r. o.
V spoločnosti má obec Vlčany 50%-nú majetkovú účasť. Hospodárenie ČOV Vlčany – Neded, spol. s r. o. bolo
nasledovné:
Výnosy celkom 82.857,00 €, náklady 102.394,00 €.
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2014 pred zdanením je –19.537,00 €.
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B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1MP SVaR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Zariadenie opatrov. služby a ZpS

KÚCD a PK

Správa pozemných komunik.

Obv.U

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2014

Rozdiel
(stĺ.3– stĺ.4 )

-399.840,00

-499.840,00

-519.041,20

142,95

142,95

0

Evidencia obyv. REGOB

1.091,97

1.091,97

0

Obv.Ú

Matričná činnosť

3.905,31

3.905,31

0

KSÚ

Stavebný úrad

3.077,37

3.077,37

0

UPSVaR

Na hmotnú núdzu

9.838,00

9.838,00

0

UPSVaR

Podpora zamestnanosti

9.486,53

9.486,53

0

KŠU

Dopravné žiakom

9.992,80

9.910,00

1.152,72

Zostatok 2013

1.069,92
12.400,00

12.400,00

0

KŠU

Vzdelávacie poukazy

KŠU

Školstvo-prenesené kompeten.

707.471,00

707.471,00

0

KŠU

Predšk.výchova-posledný rok.

6.022,00

6.022,00

0

MŠ SR

Mimoriadne odmeny školstvo

5.493,00

5.493,00

0

KŠÚ Nitra

Odchodné - ZŠ

1.671,00

1.671,00

0

KŠÚ Nitra

Asistent učiteľa

2.600,00

2.600,00

0

KŠÚ Nitra

Kredity

1.225,00

1.225,00

0

KŠÚ Nitra

Projekt PRINED

14.884,82

14.884,82

0

KŠÚ Nitra

Prísp. pre žiakov zo SZP

5.740,00

5.740,00

0

UPSVaR

Na hmotnú núdzu

1.693,20

1.693,20

0

KÚ ŽP Nitra

Životné prostredie

310,11

310,11

0

OÚ Šaľa

Na zabezp. volieb

7.980,79

7.980,79

0

MF SR

Na bezbariérový vstup

13.500,00

13.500,00

0

OZ MAS

Na chodník

2.975,00

2.975,00

0

Všetky transfery v rámci verejnej správy boli použité na určený účel. Zostatky účelovo určených
dotácií na ZOS v sume 19.041,20 € budú z príslušného bežného účtu č. 1603999655/0200 do 31.03.2014 vrátené
MPSVaR a dopravné v sume 1.152,72 € poukázané základnej škole.
C. Finančné usporiadanie dotácií PO a FO voči obci:
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 9/2005 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Dobrovoľný hasičský zbor

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014 v €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1.200,00

-31.200,00

2.000,00

2.000,00

0

30.000,00

30.000,00

0

659,63

659,63

0

1.490,00

500,00

0

Evanjelická cirkev a.v.

330,00

330,00

0

Csemadok

700,00

700,00

0

0

0

0

OZ Forcas,

400,00

400,00

0

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

200,00

200,00

0

Stolnotenisový klub

2.750,00

2.750,00

0

Farlov

1.000,00

1.000,00

0

Slov. rybársky zväz, MO
Futbalový klub
Rím. katolícka cirkev
Reformovaná cirkev, letný tábor

-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2014 v €

Matica slovenská

-40

K 31.01.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.9/2005 o dotáciách. Dotácie boli
použité na určený účel.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Poskytnuté návr. Fin. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014
6.068.485,69
6.279,35
5.280.324,92
781.881,42
257.741,71
0
67.278,42
186.286,06
857,23
3.320,00
1.365,79

Skutočnosť
k 31.12.2014
6.327.593,19
0
0
4.022.185,41
740.253,93

Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy krátkodobé
2.000,00
Krátkodobé záväzky
99.358,97
Zúčtovanie medzi subjektami VS
20.193,72
Dlhodobé záväzky
528.838,37
bankové úvery
89.862,87
Časové rozlíšenie
1.565.153,85
Bilančná kontinuita bola dodržaná, pretože aktíva sa rovnajú pasívam.
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Pohľadávky – daňové 30.484,10 €, pohľadávky nedaňové 36.794,32 €, z toho najvýznamnejšie poplatky za komunálny
odpad v sume 28.514,20 €.
Finančné účty obce v sume 186.286,06 € pozostávali z kumulovaných zostatkov finančných prostriedkov na
bankových bežných účtoch a v pokladni obce.
BANKA
Prima banka Slovensko, a. s.
Prima banka Slovensko, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
VÚB, a. s.
Pokladňa
Spolu

ÚČET Č.
5125666001/5600
5125666007/5600
19928132/0200
1616405959/0200
1603999655/0200
1730675653/0200
2330090554/0200
1169-19928132/0200
2514320254/0200
2514313951/0200
2736155055/0200
2715744256/0200

Zostatok
58.934,08 €
21.205,46 €
31.095,63 €
7.350,64 €
34.196,69 €
16,00 €
434,30 €
1.721,86 €
5.387,01 €
23.770,42 €
0,00 €
0,00 €
2.173,97 €
186.286,06 €

Dlhodobé záväzky
Štátny fond rozvoja bývania
V zmysle Mandátnej zmluvy č. 05/036/05 zo dňa 25.02.2005 za účelom zabezpečenia istiny úveru
poskytnutého obci Vlčany Štátnym fondom rozvoja bývania na účel výstavby bytových domov – 14 BJ vo výške
13.268.000,00 Sk obec spláca mesačne 1.416,58 €. Úver bude splatený 359-imi splátkami. Zostatok tohto úveru je
321.065,29 €.
Dňa 16.mája 2006 obec uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory z prostriedkov fondu, so Štátnym fondom rozvoja
bývania na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome. Názov stavby: „Bytový dom – 9 BJ“. Výška podpory
8.224.000,00 Sk. Podobne aj toto obec spláca formou splátok úveru mesačne v sume 878,05 €. Zostatok tohto úveru je
206.051,22 €.
Úver na výstavbu obidvoch bytových domov je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Prima banka Slovensko – Zmluva o termínovanom úvere č. 05/020/11 zo dňa 07.07.2011, čerpanie od
15.08.2011 na „Modernizáciu hasičskej zbrojnice“ vo výške 133.000,00 €. Splácaný je mesačnými splátkami v sume
1.900,00 €. Zostatok tohto úveru k 31.12.2014 je 37.841,27 €. Dátum splatnosti úveru 06.07.2017.
Prima banka Slovensko – Zmluva o termínovanom úvere č. 05/02/13 zo dňa 24.01.2013, čerpanie od
21.02.2013 na kúpu traktora s príslušenstvom vo výške 23.457,60 €. Splácaný je mesačnými splátkami v sume 730,00
€. Zostatok tohto úveru k 31.12.2014 je 6.667,60 €. Dátum splatnosti úveru je 20.11.2015.
Prima banka Slovensko – Zmluva o termínovanom úvere č. 05/011/13 zo dňa 02.10.2013, čerpanie od
21.11.2013 na Vlčany – Neded ČOV a kanalizácia – SO13 Kanalizácia Vlčany, SO15 Zberné prečerpávacie šachty vo
výške 62.254,00 €. Splácaný je mesačnými splátkami v sume 1.300,00 €. Zostatok tohto úveru k 31.12.2014 je
45.354,00 €. Dátum splatnosti úveru je 02.10.2017.
Obec dodržala pravidlá používania návratných zdrojov financovania § 17 zákona 583/2004 Z. z. Úvery boli
použité len na úhradu kapitálových výdavkov.
Pri prijatí posledného úveru č. 05/011/13 celková sumu dlhu obce neprekročila 60% zo skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok neprekročila 25% zo skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 64/2015/6
zo dňa 29. júna 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a) prerokovalo
návrh Záverečného účtu obce Vlčany za rok 2014.
b) schvaľuje
1.

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 s výhradami
opatreniami:

a nasledovnými
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-

-

Príjem za stravné bol 23 839,92 €, výdavok 28 714,10 €. Rozdiel je vo výške 4 874,18 € . Pretože VZN
o sociálnych službách určuje cenu vo výške 2,52 €/obed a 0,72 €/raňajky, je rozdiel neoprávneným
rozpočtovým výdavkom. Opatrenie: Aktualizovať VZN o sociálnych službách tak, aby pri výdavkoch za
stravné nedošlo k neoprávnenému rozpočtovému výdavku.
Všetky rozpočtové príjmy obce zo štátneho rozpočtu na normatívne financovanie školstva, na výchovu
a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, na podporu výchovy
k stravovacím návykom detí, ohrozených sociálnym vylúčením, musia byť prevedené do výdavkového
rozpočtu ZŠ s MŠ. Riadiť sa podľa všeobecného pravidla: príjem obce na kóde zdroja 111 výdavku ZŠ
s MŠ na kóde zdroja 111. Vlastné príjmy ZŠ s MŠ: výnosy z týchto nedaňových príjmov obec používa
samostatne. Pokiaľ majú charakter bežných príjmov, majú sa používať na opravu a udržiavanie majetku obce –
budovy ZŠ. Opatrenie: Vykonať zmenu podľa platnej legislatívy.
2. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
Schodok rozpočtu za rok 2014
21.898,21 €
Prebytok z rozpočtu ZŠ – vlastný príjem
23.943,42 €
Zábezpeka nájomné byty
35.196,90 €
Zábezpeka ZOS
7.350,64 €
Fond opráv a údržby od r. 2011
21.460,57 €
Zostatok nevyčerpaných dotácií zo ŠR
20.193,92 €
Zostatok účtu rezervného fondu z roku 2013
9.464,66 €
Zostatok účtu sociálneho fondu
1.721,86 €
Depozit na mzdové náklady
24.705,44 €
Zostatok finančných operácií v sume 20.350,44 € sa rozdelí do fondov takto:
Do rezervného fondu sa prideľuje 20.350,44 €, čím sa zvýši konečný zostatok rezervného fondu na
29.815,10 €.

c)

berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Vlčany za rok 2014.
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky a hospodárenia obce.

Ing. Iván Gyula
starosta obce
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