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Záverečný účet Obce Gáň
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 zostavila 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2014 uznesením č.
14/2014 a v priebehu rozpočtového roku 2015 bol rozpočet rozpočtovými opatreniami
zmenený 13 krát.
Zmeny rozpočtu:
Poradové číslo
zmeny rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Zmena rozpočtu
schválená uznesením
číslo

Zmena rozpočtu
oproti
predchádzajúcemu
rozpočtu
v príjmoch v €

Zmena rozpočtu
oproti
schválenému
rozpočtu vo
výdavkoch v €

1.
2.

19.2.2015
11.3.2015

1570
0

1570
0

3.
4.

19.3.2015
31.3.2015

31230
593

31230
40

5.

28.5.2015

0

0

6.
7.

2.7.2015
3.7.2015

3457

4000

8.
9.
10.

24.9.2015
27.11.2015
30.11.2015

+26100
+20000
0

+2130
0
0

11.

1.12.2015

0

0

12.

30.12.2015

+5512

+15989,1

13.

31.12.2015

31/2015
Presun v rámci
schváleného rozpočtu
43/2015
Úprava kód 111
- referendum
Presun v rámci
schváleného rozpočtu
uz č. 50/2015
55/2015
Úprava rozpočtu
s kódom 131E
58/2015
73/2015
Presun v rámci
položiek
Presun v zmysle §22
Zásad hospod.
S finan. Prostr.
Úprava položiek
s kódom 111
Presun v rámci
schváleného rozpočtu
a navýšenie príjmov

+5272,50

0
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Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

694262

Rozpočet
po zmenách
792538,95

497445
0
196817

554329,50
0
238209,45

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

694262

749813,55

427262
267000
0

451613,55
298200
0

0

+42725,40

Rozpočet

Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015
792538,95

Skutočnosť k 31.12.2015
597755,87

% plnenia
75

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
520070

Skutočnosť k 31.12.2015
543983,26

% plnenia
95,6

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 160000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 183720,74 EUR, čo predstavuje plnenie na
115 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 353000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 352050,80 EUR,
čo je 99,73 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24643,60 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 327407,20 EUR. Za rozpočtový rok bolo z celkových príjmov zinkasovaných
8265,35 EUR ako nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 10945,28 EUR (z uvedenej sumy má najväčší nedoplatok firma
AD007).
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 470 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 452 EUR, čo je 96,17
% plnenie. Za rozpočtovaný rok bolo z celkových príjmov zinkasovaných 4 EUR ako
nedoplatky z minulých rokov.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 204,60 EUR, čo je
68,20 % plnenie
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e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7555,12 EUR, čo je
120 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo z celkových príjmov zinkasovaných 101,80 EUR ako
nedoplatky z minulých rokov K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na komunálny odpad
v sume 926,05 €, pričom 90% týchto nedoplatkov je nevymožiteľných.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
14522,50

Skutočnosť k 31.12.2015
15186,88

% plnenia
104,57

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3430 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3667 EUR, čo je
106,90 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1639,48 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a zariadení v sume 2027,52 EUR (prenájom priestorov pre
poštu, prenájom KD a zapožičiavanie pivných súprav).
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11092,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11519,88 EUR,
čo je 103,85 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných
prístrojov, ktoré sú v sume 1500 € a príjmy zo správnych poplatkov (za stavebné konania,
overovanie listín, vydávanie rybárskych lístkov) v sume 3368,50 Eur, poplatky za miestny
rozhlas, cintorínske poplatky, za predaj smetných nádob a za zberné suroviny v sume 2401,57
Eur, za znečisťovanie ovzdušia a príjem za školné v sume 2572,67 Eur a taktiež sem patria
príjmy z vkladov, ktoré boli vo výške 214,57 Eur. Boli nám uhradené preplatky na energiách
vo výške 1409,66 Eur.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
19737

Skutočnosť k 31.12.2015
19199,13

% plnenia
97,27

Ostatné príjmy tvoria bežné granty (od PD Hrušov) a transfery zo ŠR na prenesený výkon
štátnej správy.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.

Poskytovateľ
Pôdohospodárska platobná
agentúra
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad Trnava

4.

Krajský školský úrad

5.

Krajský úrad ŽP Trnava

6.

Okresný úrad Galanta

Suma v €
Účel
11099,85 Preplatenie DPH (multifunkčné
ihrisko)
704,94 Stavebný úrad
32,75 Prenesený výkon na úseku
miestnych a účelových komunikácií
1845,00 Príspevok na výchovu a vzdelávanie
pre MŠ
70,97 Prenesený výkon na úseku životného
prostredia
250,14 Prenesený výkon na úseku hlásenia
pobytu občanov
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7.
8.
9.
10.
11.

Okresný úrad Galanta
Okresný úrad Trnava
Úrad práce soc. Vecí a
rodiny
Úrad práce soc. Vecí a
rodiny
PD Hrušov
Spolu

640,00 Referendum o rodine
32,76 Vojnové hroby
23,52 Rodinné prídavky – osobitný
príjemca
4182,78 Dohoda § 50J
54,07 Dar – ovocné šťavy a ovocie pre MŠ
18936,78

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

Obec v roku 2015 nerozpočtovala žiadne kapitálové príjmy ani žiadne kapitálové príjmy obec
nezískala.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
238209,45
10901,45
0
V roku 2015 boli rozpočtované príjmové operácie vo výške 238209,45 Eur na pokrytie
kapitálových výdavkov. Obec kapitálové výdavky pokryla prebytkom bežného rozpočtu
a preto nevyužila plánované finančné operácie v takej výške. Z finančných operácii boli do
rozpočtu zapojené len nepoužité transfery z roku 2014 a to vo výške 8000 Eur (transfér
získaný na kamerový systém v roku 2014, ale použitý roku 2015) a vo výške 592,45 Eur
(transfér na predškolákov poskytnutý v roku 2014, ale použitý v roku 2015). Taktiež nám bola
v roku 2015 vrátená pôžička z MAS Dudváh (poskytnutá v roku 2009).
6) Príjmové nerozpočtované operácie:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
8485,15

% plnenia
0

Podľa opatrenia MF SR z 22.11.2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje
usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií
účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy bola
pre obce daná povinnosť účtovať od 1.1.2013 nerozpočtované príjmy na mimorozpočtových
účtoch. V obci sa na mimorozpočtových účtoch účtovali pohyby na účte školskej jedálne a na
účte sociálneho fondu.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015
749813,55

Skutočnosť k 31.12.2015
529395,06

% plnenia
71

Skutočnosť k 31.12.2015
339832,75

% plnenia
75

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
451613,55

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 132819,60 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 118295,36
EUR, čo je 89% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, vrátanie príplatkov a odmien
pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, pracovníkov školstva a kontrolórky obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 54589,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 42870,55
EUR, čo je 79 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 213444,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 135159,30
EUR, čo je 63% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 50760 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 43507,54 EUR, čo
predstavuje 86% čerpanie. Ide o transfery pre občianske združenia, dôchodcov (stravné,
vianočné poukážky).

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
298200

Skutočnosť k 31.12.2015
180422,16

% plnenia
61

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
A) Rekonštrukcia a modernizácia chodníka (od mš po žst)
Z rozpočtovaných 107000 Eur bolo skutočne k 31.12.2015 vyčerpaných 85149,54 Eur, čo
predstavuje 80% čerpanie, z toho na prípravnú a projektovú dokumentáciu sa v roku 2015
preinvestovalo 3287,86 Eur a cena realizácie diela bola vo výške 81861,68 Eur.
B) Vybudovanie kamerového systému
Z rozpočtovaných 15000 Eur bolo skutočne k 31.12.2015 čerpaných 14107,55 Eur, čo
predstavuje 94 % čerpanie. Z celkových výdavkov bola suma vo výške 8000 Eur
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prefinancovaná z transferov z Ministerstva vnútra a zvyšok výdavkov bol pokrytý z vlastných
prostriedkov obce.
C) Kúpa pozemkov
Obec priebehu roka 2015 prijala ponuku na kúpu pozemkov, pričom na tieto výdavky
vyčlenila sumu 73375 Eur. K 31.12.2015 bolo skutočne čerpaných 71079,47 Eur, čo
predstavuje 97% čerpanie. Obec jeden pozemok vo výške 13498,97 Eur získala ako úspešný
vydražiteľ (priestory pri obecnom cintoríne) a dva pozemky kúpila od fyzických osôb (pri
ihrisku, pri kultúrnom dome a za obecným úradom ). V dvoch prípadoch išlo o kúpu
pozemku z dôvodu vysporiadania majetku obce, aby obecné budovy neboli postavené na
cudzom pozemku.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

V roku 2015 obec výdavkové finančné operácie nečerpala, nakoľko obec nemá žiadny úver
ani leasing.
4) Výdavkové nerozpočtované operácie:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
9140,15

% plnenia
0

Podľa opatrenia MF SR z 22.11.2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje
usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií
účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy bola
pre obce daná povinnosť účtovať od 1.1.2013 nerozpočtované výdavky na mimorozpočtových
účtoch. V obci sa na mimorozpočtových účtoch účtovali pohyby na účte školskej jedálne
a sociálneho fondu.
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

Bežné príjmy spolu

Vylúčenie z prebytku

578369,27
339832,75
238536,52
0
180422,16
-180422,16
58114,36
0
58114,36
10901,45
0
10901,45
589270,72
520254,91
69015,81
0

Upravené hospodárenie obce

69015,81

Bežné výdavky spolu

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume.58114,36 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
58114,36 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 10901,45 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
10901,45 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 69015,81 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.
Rezervný fond sa vedie na analytickom bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
276711,71
236938,32
0
0
0
0
513650,03

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
791,27
1053,94
0
630,96
520,00
0,30
693,95

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

2029448,86

2234604,30

Neobežný majetok spolu

1241167,72

1384859,50

0

4239,79

Dlhodobý hmotný majetok

1118511,78

1260272,77

Dlhodobý finančný majetok

122655,94

120346,94

Obežný majetok spolu

787923,83

849450,77

1222,97

1290,97

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

12948,33

16344,12

Finančné účty

773752,53

831815,68

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

357,31

294,03

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

2029448,86

2234604,30

Vlastné imanie

1853434,89

2049355,40

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1853434,89

2049355,40

19831,44

21422,63

900

1200

Zúčtovanie medzi subjektami VS

592,45

0

Dlhodobé záväzky

791,27

693,95

17547,72

19528,68

0

0

156182,53

163826,27

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam (zdravotnej,sociálnej)
- voči daňovému úradu

5746,25 EUR
7715,15 EUR
4811,55 EUR
803,35 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

11

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 77/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky

22500,00

22500,00

0

Slovenský zväz záhradkárov – bežné

1120,00

1074,41

45,59

Katolícka jednota – bežné výdavky

2000,00

325,00

1675,00

Jednota dôchodcov – bežné výdavky

3000,00

2999,96

0,04

DHZ – bežné výdavky

5520,00

5520,00

0

OZ Mládež Gáň – bežné výdavky

4050,00

4050,00

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-

výdavky

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
77/2013 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podnikateľskú činnosť nevykonáva.

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

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
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Obec nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby t.j. ani rozpočtové ani príspevkové
organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

1845,00

1845,00

0

-5-

Krajský školský úrad

Školstvo – BV na

Trnava

predškolákov

Krajský úrad ŽP

Životné prostredie- BV

70,97

70,97

0

Krajský stavebný úrad

Stavebný úrad - BV

704,94

704,94

0

Krajský úrad pre CD a

Miestne komunikácie

32,75

32,75

0

PK

a účelové komunikácie- BV

Okresný úrad Galanta

Referendum- BV

640,00

640,00

0

Okresný úrad Galanta

Hlásenie pobytu občanov-BV

250,14

250,14

0

Okresný úrad Trnava

Vojnové hroby – BV

32,76

32,76

0

ÚPSV a R, Galanta

Rodinné prídavky- osobitný

23,52

23,52

0

4182,78

4182,78

0

príjemca - BV
ÚPSV a R, Galanta

c)

Dohoda par. 50J - BV

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nezískala žiadne finančné prostriedky z iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nezískala žiadne finančné prostriedky z VÚC.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a uznesenia č. 314/2014 zostavuje rozpočet bez programov.

Vypracovala: Kamenová

Predkladá: Mgr. Denisa Ivančíková

V Gáni dňa 23.3.2016

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Gáň za rok 2015 a celoročné
hospodárenie obce Gáň za rok 2015 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 69015,81 EUR, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
na :
- tvorba rezervného fondu 69015,81 EUR
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