Záverečný účet obce
Malé Vozokany
za rok 2017

Malé Vozokany
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Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce Malé Vozokany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva č. 146/2016 zo dňa 14. 12. 2016.
Schválený rozpočet obce Malé Vozokany bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný 2 krát
uznesenie zo dňa 19. 06. 2017 č. 183/2017 a 14. 12. 2017 č. 195/2017.
Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Vozokany nasledovný:
PRÍJMY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

157 627,00

173 923,65

170 155,70

Kapitálový

0,00

169 897,31

169 897,31

Finančné operácie

0,00

229 750,00

229750

Spolu

157 627,00

573 570,96

569 803,01

VÝDAVKY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

120 247,00

142 868,40

128 778,42

Kapitálový

30 780,00

424 102,56

421 881,14

Finančné operácie

6 600,00

6 600,00

3 215,04

157 627,00

573 570,96

553 874,60

Plnenie príjmovej časti rozpočtu ( údaje v €)
Rozpočet
Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

157 627,00

173 923,65

170 155,70

Kapitálový

0,00

169 897,31

169 897,31

Finančné operácie

0,00

229 750,00

229,75

157 627,00

573 570,96

569 803,01

Spolu

Plnenie rozpočtových príjmov

Spolu

1. Bežné príjmy
Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné príjmy predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy.
Ostané príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a transfermi zo
štátneho rozpočtu.
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Dotácie (transfery) – obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €)
Poskytovateľ

Rozpočet

Skutočnosť

Účel

MV SR – sekcia
verejnej správy
MŽP SR - ObÚŽP
Nitra
Okresný úrad Nitraodbor školstva úrad
MV SR – sekcia
verejnej správy
MV SR - sekcia
verejnej správy
NSK

538,30

568,30

Voľby do VÚC 2017

24,67

24,67

543,00

543,00

Prenesený výkon št. správy
na úseku ŽP
Predškoláci

106,72

106,72

60,00

60,00

Prenesený výkon št. správyREGOB, RA
CO

600,00

600,00

Šport

1 300,00

1 300,00

Kultúra

UPSVR - ŠR

46,96

46,96

§ 50 J – pomocný robotník

UPSVR

266,12

266,12

§ 50 J – pomocný robotník

Celkom

3 485,77

3 485,77

NSK

Daňové príjmy
Tvoria najvýznamnejšiu a najstabilnejšiu zložku rozpočtu
Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo
štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Tento výnos je stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Popis príjmových položiek daňových

Rozpočet

Plnenie

Výnos dane z príjmov

87 687,00

87 686,38

Daň z pozemkov

12 000,00

11 939,69

Daň zo stavieb

4 000,00

3 515,22

Daň za psa

224,00

224,00

Daň za užívanie verejného priestranstva

200,00

141,00

Daň za komunálne odpady

4 350,00

4 341,25

Daň za jadrové zariadenia

22 865,00

22 864,49

Spolu

131 326,00

130 712,03

Prehľad dane z nehnuteľnosti – na dani z nehnuteľnosti evidujeme nedoplatky celkom vo výške
41,03 €.
Prehľad vývoja dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – nedoplatky za
komunálny odpad evidujeme vo výške 562,90 €.
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Daň za psa bola zinkasovaná za 64 psov v obci. Nedoplatky evidujeme vo výške 10,50 €
Daň za užívanie verejného priestranstva bola inkasovaná od predajcov pri vyhlasovaní v MR za
predajné miesto. Uvedené daňové príjmy boli inkasované v zmysle platných VZN obce Malé
Vozokany.
Popis príjmových položiek bežných nedaň.

Rozpočet

Plnenie

Príjmy z prenajatých bytov

14 768,00

12 548,74

Nájom pozemkov AGRO-NV a.s.

1 500,00

1 297,62

86,00

85,80

1 500,00

1 500,00

Nájomné pošta a telekomunikácie

531,00

530,85

Nájomné kancelária OZ

800,00

630,00

Prepožičanie riadov a zariadenia

400,00

314,45

Správne poplatky

1 000,00

999,00

Vyhlásenie v MR

200,00

110,00

Recyklačný fond

85,00

82,24

Kopírovanie

20,00

1,20

Členské Obecná knižnica

20,00

7,50

Údržba cintorína

160,00

158,00

Cintorínske poplatky

150,00

45,80

5 070,00

5 069,92

Bytovnka – el. Energia spol. priestory

615,00

610,86

Bytovka – voda

185,00

183,13

7 222,76

7 222,76

Zber železa

70,00

69,96

Poplatok za MŠ

500,00

441,00

1 200,00

1 072,44

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

17,00

16,60

Úroky z účtov

20,00

0,00

Príjmy z dobropisov – poistné plnenie

10,00

4,12

1 950,00

1 933,81

Príjmy z dobropisov – smetné nádoby

385,00

384,68

Príjmy z dobropisov – strava – réžia MŠ

50,00

40,30

Príjmy z vratiek – ročné zúčtovanie VšZP

567,12

567,12

39 081,88

35 927,90

Nájom pozemkov Poľovné združenie
Nájomné potraviny

Stočné ČOV

Bytovka – sadové úpravy

Poplatky za stravné

Príjmy z dobropisov - energie

Spolu

Príjmy z prenajatých priestorov boli zinakasované od dodávateľov za prenájom priestorov obce
pri výstavbe v obci.
Nájom pozemkov a priestorov v obci boli inkasované v zmysle platných nájomných zmlúv
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uzatvorených nájomníkmi Nájomného bytového domu 9 b.j. Malé Vozokany, Agro-NV a.s.
Nemčiňany, Poľovné združenie, Potraviny Karin Valkovičová, Slovenská pošta, Slovak Telekom a
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie-Širočina.
Poplatky za prepožičanie riadov a zariadenia boli inkasované od občanov a organizácii pri
usporiadaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach v zmysle platného VZN.
Správne poplatky zahŕňajú poplatky za overovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych
lístkov, vydávanie stavebných povolení v zmysle platných zákonov.
Vyhlásenie v MR sú to poplatky od predajcov a organizácii za vyhlásenie v MR.
Kopírovanie sú to poplatky od občanov za kopírovanie tlačív a materiálov.
Členské Obecná knižnica zahŕňa poplatky od čitateľov obecnej knižnice.
Údržba cintorína a cintorínske poplatky sú to poplatky od občanov za údržbu cintorína a
poplatky za hrobové miesta.
Stočné ČOV sú to poplatky od obyvateľov obce za vývoz odpadu do verejnej kanalizácie.
Nedoplatky ku koncu roku evidujeme vo výške 801,63 €.
Poplatky - preddavky za spotrebovanú el. energiu v spol. priestoroch bytovky a preddavky za
spotrebovanú vodu v bytoch sú inkasované v zmylse nájomných zmlúv.
Bytovka – sadové úpravy – príjem za vyhotovené sadové úpravy pri bytovke vo vlastnej réžii.
Príjem za zber železa je poplatok prijatý obcou zo zberných surovín za zozbierané železo v obci.
Poplatok za MŠ sú to poplatky podľa platného metodického pokynu starostky obce.
Poplatky za stravné sú to poplatky zamestnancov za stravné 45 % z ceny stravného lístka.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia od SPP a.s. Za
regulačnú stanicu v katastri obce Malé Vozokany.
Príjmy z dobropisov –
sú to poplatky za smetné nádoby, za preplatky za elektrickú energiu,
poistné plnenie z poistného a vratky z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia.
2. Kapitálové príjmy
Popis príjmových položiek kapit. rozpočtu

Rozpočet

Plnenie

153 170,00

153 170,00

Dotácia na kaštieľ – MK SR

2 492,31

2 492,31

Príjmy z predaja pozemkov

14 235,00

14 235,00

SPOLU

169 897,31

169 897,31

Dotácia MDVRR SR - bytovka

Dotácia MDVRR SR – bytovka – Obci bola pridelená dotácia na výstavbu nájomného bytového
domu 9 b.j. vo výške 153 170,00 €.
Dotácia na kaštieľ – MK SR – obec pokračovala na obnove kaštieľa Malé Vozokany. Z
pridelených finančných prostriedkov boli vykonané murárske práce na strope v jednej miestnosti
kaštieľa.
3. Finančné operácie
Popis príjmových položiek finan. operácii

Rozpočet

Plnenie

Úver zo ŠFRB – bytovka

229 750,00

229 750,00

Spolu

229 750,00

229 750,00

Úver zo ŠFRB – bytovka – Obci bol poskytnutý úver na výstavbu nájomného bytového domu 9
b.j. vo výške 229 750,00 €. Úver bude obec splácať 30 rokov mesačne nájomným, ktoré budú
uhrádzať nájomníci v bytoch.
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Čerpanie rozpočtových výdavkov
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €)
Rozpočet
Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

120 247,00

142 868,40

128 778,42

Kapitálový

30 780,00

424 102,56

421 881,14

Finančné operácie

6 600,00

6 600,00

3 215,04

157 627,00

573 570,96

553 874,60

Spolu

1. Bežný rozpočet
Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 72 465,72 €, čerpanie vo výške 63928,19 € - väčšinu tvoria mzdy a
odvody starostky a pracovníkov obce, spotreba energii, cestovné, telefónne služby, poštovné,
kancelárske potreby, poplatok za obnovu www stránky obce, nákup tlačiarne, nákup stanov, nákup
krovinorezu, čistiace potreby, nákup benzína - kosenie verejných priestranstiev a štiepkovanie,
údržbu strojov a zariadení, počítačovej techniky, školenia, náklady na čistiareň, poistné,
stravovanie, odmeny členov OZ, členské príspevky....
Oddiel 01.1.2.:
Rozpočet upravený vo výške 1 150,00 €, čerpanie vo výške 1 159,81 € - tvoria náklady na
výdavky na vedenie účtov v bankách a kolkové známky
Oddiel 01.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 568,30 €, čerpanie vo výške 568,30 € - tvoria náklady na výdavky
v súvislosti s konaním Volieb do VÚC.
Oddiel 02.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 60,00 €, čerpanie vo výške 60,00 € - tvoria náklady na vyplatenie
odmeny skladníka civilnej obrany za rok 2017.
Oddiel 04.1.2.:
Rozpočet upravený vo výške 463,08 €, čerpanie vo výške 464,28 € - tvoria náklady na
vyplatenie miezd, odvodov pre 1 pracovníka zamestnaného z ÚPSVR § 50 J
Oddiel 04.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 630,00 €, čerpanie vo výške 623,80 € - tvoria náklady na údržbu
miestnych komunikácii.
Oddiel 05.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 5 484,67 €, čerpanie vo výške 5 469,43 € - sú to mesačné náklady
na spracovanie odpadu z obce, vývoz kontajnerov a separovaného odpadu a dotačné náklady na
vývoz TKO ( 24,67 €).
Oddiel 05.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 7 400,00 €, čerpanie vo výške 7 244,95 € - tvorí výdavky na
elektrickú energiu prečerpávacej stanice pri č. 70 a prevádzkovanie ČOV Malé Vozokany.
Oddiel 06.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 9 260,63 €, čerpanie vo výške 8 756,57 € - tvorí náklady na
výdavky energie v nájomnom bytovom dome, nájomné za byty, správa bytovky, poistné a revízie
bytovky, splácanie úrokov bytovka.
Oddiel 06.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 2 520,00 €, čerpanie vo výške 2 092,13 € - tvorí náklady na
výdavky na údržbu a elektrickú energiu verejného osvetlenia
Oddiel 08.1.0.:
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Rozpočet upravený vo výške 765,00 €, čerpanie vo výške 721,66 € - tvorí dotačné a vlastné
náklady na organizovanie stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce a náklady na
organizovanie hodového futbalového turnaja
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 7 291,00 €, čerpanie vo výške 4 660,44 € - náklady na opravu
miestneho rozhlasu, náklady na prevádzkovanie Obecnej knižnice Malé Vozokany – nákup kníh,
údržbu a odmena pre knihovníčku, náklady na energie v Kultúrnom dome a budove SpolCentra
Malé Vozokany a ich údržba. Ďalej sú to náklad na kultúrno-spoločenské akcie konané v obci ako
sú fašiangové slávnosti, maškarný ples, stavanie mája, deň matiek, farský ples, hodové slávnosti,
vítanie novorodencov, Mikuláš a náklady na vedenie obecnej kroniky.
Oddiel 08.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 630,00 €, čerpanie vo výške 338,29 € - náklady na údržbu
miestneho domu smútku a cintorína.
Oddiel 09.1.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 32 627,00 € čerpanie vo výške 31 373,11 € - tvoria náklady na
prevádzku Materskej školy Malé Vozokany a to hlavne mzdy a odvody jej zamestnancov, spotreba
energii v budove MŠ, telefón, nákup školských potrieb a materiálu, stravovanie, údržba hasiacich
prístrojov a plynových zariadení. Sú to aj dotačné náklady na didaktické pomôcky pre predškolákov
543,00 €.
Oddiel 10.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 1 553,00 €, čerpanie vo výške 1 317,46 € - tvoria náklady na
zorganizovanie aktívu dôchodcov, vianočné poukážky pre dôchodcov a letného zájazdu pre
dôchodcov.
2. Kapitálový rozpočet
Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 1 000,00 €, čerpanie vo výške 0 €
Oddiel 06.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 28 596,40 €, čerpanie vo výške 28 027,58 € - finančné prostriedky
boli použité na uhradenie nákladov na technickú vybavenosť nájomného bytového domu 9 bj. vybudovanie miestnej komunikácie k bytovke a parkovisko, verejné osvetlenie k bytovke
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 382 920,00 €, čerpanie vo výške 382 920,00 € - finančné
prostriedky boli použité na uhradenie nákladov za výstavbu Nájomný bytový dom 9 b.j. Malé
Vozokany (dotácie MDVRR SR a úver ŠFRB)
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 7 864,38 €, čerpanie vo výške 7 211,78 € - sú to prostriedky
vynaložené na obnovu kaštieľa v Malých Vozokanoch z dotácie NSK a vlastné zdroje vo výške
2 492,31 € a vlastné zdroje vo výške 2 492,31 € a plynofikácia KD vo výške 2 227,16 €.
3. Finančné operácie
Rozpočet upravený vo výške 6 600,00 €, čerpanie vo výške 3 215,04 € - splácanie úveru ŠFRB

Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Malé Vozokany na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
zmysle uznesenia OZ obce Malé Vozokany č. 219/2014 zo dňa 5. 12. 2014 neuplatňuje
programové rozpočtovanie.
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Výsledok hospodárenia
Do plnenia rozpočtu obce sa zahŕňajú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné
operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom roku.
PRÍJMY
Rozpočet

Príjmy

Výdavky

Prebytok/-Schodok

Bežný

170 155,70

128 778,42

41 377,28

Kapitálový

169 897,31

421 881,14

-251 983,83

Spolu

340 053,01

550 659,56

-210 606,55

Finančné operácie

229 750,00

3 215,04

226 534,96

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami
(úver ŠFRB na bytovku) cez príjmové finančné operácie.
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. je prebytok vo výške 15 928,41 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu prebytku do rezervného fondu
za rok 2017 vo výške 10 % - 1 592,84 € a zvyšok do fondu na zveľaďovanie obce vo
výške 14 335,57 €.

Hospodárenie fondov
V roku 2017 obec Malé Vozokany tvorila v súlade splatnou legislatívou vlastné mimorozpočtové
peňažné fondy.
Fondy obce (v Eur):
Fond

Počiatočný stav

Tvorba

Použitie

Zostatok

Sociálny

204,25

449,86

414,16

239,95

Rezervný

2 307,94

0

0

2307,94

Na zveľ. majetku obce

0,00

0

0

0

Fond prevádzka,
údržba a opráv

0,00

1 641,33

0,00

1 641,33

Sociálny fond obec vytvára v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p. Použitie fondu sa riadi v
zmysle Smernice o použití sociálneho fondu.
Fond prevádzky, údržba a opráv obec vytvára v zmysle ustanvenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond obec vytvára v zmysle ustanovanie § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. o použití
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 1 780 704,17 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú
sumu 1 780 704,17 €.
Členenie aktív ( údaje v €)
Aktíva - názov
Neobežný majetok, v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok, v tom:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie v tom:
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Počiatočný stav
k 1.1.2017

Pohyby

Konečný stav
k 31.12.2017

1 381 264,63
0,00
1 329 687,37
51 577,26
15 331,64
892,51
1 399,08
13 040,05
2 278,39
2 178,39
100,00

358 133,60
0,00
358 133,60
0,00
24 900,77
0,00
485,10
24 415,67
-1 204,86
-1 304,86
100,00

1 739 398,23
0,00
1 687 820,97
51 577,26
40 232,41
892,51
1 884,18
37 455,72
1 073,53
873,53
200,00

Počiatočný stav
k 1.1.2017

Pohyby

Konečný stav
k 31.12.2017

360 126,05
0,00
360 126,05

41 855,93
0,00
41 855,93

401 981,98
0,00
401 981,98

6 589,92
500,00
0,00
204,25

235 198,90
0,00
0,00
35,70

241 788,82
500,00
0,00
239,95

0
5 885,67

219 945,79
15 217,41

219 945,79
21 103,08

1 032 158,69
1 032 158,69
0,00

104 774,68
104 774,68
0,00

1 136 933,37
1 136 933,37
0,00

Členenie pasív:
Pasíva - názov

Vlastné imanie, v tom:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Záväzky, v tom:
Rezervy na audit
Ostatné zúč. obce zo ŠR
Dlhodobé
záväzkysociálny fond
Ostatné dlh. Záv. ŠFRB
Krátkodobé záväzky –
dodávatelia, mzdy,odvody
Časové rozlíšenie v tom:
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období
Bilancia pohľadávok

Stav pohľadávok je 1 884,18 € čo predstavuje pohľadávky za dane, vývoz odpadu a nájomnom.
Daňové a nedaňové pohľadávky riešime priebežne formou upomienok.
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Prehľad o stave a vývoji dlhu
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2017 ( spolu s porovnaním stavu
k predchádzajúcemu obdobiu) údaje v €
Záväzky
Záväzky celkove , v tom
Krátkodobé(dodávatelia,
mzdy
12/17, odvody, dane)
Rezervy
Bankové úvery a výpomoci
ŠFRB
ŠFRB - 2018
Sociálny fond
Preddavky - bytovka
Iné záväzky – zábezpeky, mzdy

2016
6 589,92
5 885,67

2017
241 788,82
6 260,77

500,00
0,00

500,00
219 945,79
6 589,17
239,95
294,01
7 959,13

204,25
0,00
0,00

Obec k 31. 12. 2017 eviduje úver zo ŠFRB, ktorý je splácaný nájomným nájomníkmi z
Nájomného bytového domu Malé Vozokany č. 11.

Príspevkové organizácie obce
Obec Malé Vozokany nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

Údaje o podnikateľskej činnosti
Obec Malé Vozokany nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a v pokladni
Banka
Rezervný fond
Fond na zveľ. majetku obce
Bežný účet VÚB
Účet sociálneho fondu
Kanalizačný účet PB "5"
Dotačný účet PB "4"
Bežný účet PB "2"
Fond opráv
Pokladňa
SPOLU

Stav k 1.1.2017
2 307,94
0,00
4 178,42
204,25
230,31
114,49
5 935,12
0
69,52
13 040,05

Stav k 31.12.2017
2 307,94
0,00
12 929,68
239,95
203,08
13 104,60
6 737,51
1 641,33
119,91
37 284,00
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Záverečný účet obce Malé Vozokany za rok 2017 bol prerokovaný a schválený
na zasadnutí OZ dňa 19. 06. 2018, uznesenie č. 218/2018.
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Obecné zastupiteľstvo obce Malé Vozokany schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce "bez výhrad".
V Malých Vozokanoch, dňa 19. 6. 2018
Vypracovala: Andrea Melišková

Mária Valkovičová
hlavná kontrolórka

Mgr. Jana Ďurčeková
starostka obce

