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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa predstavuje súhrn činností obce a je vlastne kronikou uvedeného obdobia.
Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech občanov obce a to pri dodržiavaní
rozpočtových pravidiel a použití hlavne vlastných prostriedkov obce. Zároveň sme sa snažili
získavať prostriedky aj z iných zdrojov. V roku 2014 obec získala prostriedky zo ŠR a EÚ na
refundáciu nákladov na budovanie multifunkčného ihriska a taktiež prostriedky zo ŠR na
budovanie kamerového ihriska.
Výsledkom nášho snaženia je zabezpečenie športového vyžitia našich občanov, ale aj širokého
okolia.
Obec sa zameriava hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať
v ústrety požiadavkám občanov obce a organizáciám sídliacich v obci, organizovanie akcií pre
občanov hlavne za účelom dobrého spolunažívania občanov v rámci obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Gáň

Sídlo:

Gáň č. 27, 924 01

IČO:

00305944

Štatutárny orgán obce:

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

Telefón:

0317805104

Mail:

gan@gan.sk

Webová stránka:

www.gan.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Denisa Ivančíková
Zástupca starostu obce : Ing. František Jankovič
Hlavný kontrolór obce: Ing. Rozália Lukáčová.
V roku 2015 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným
zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo: Obec Gáň má v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. 7 poslancov:
Ing. Františka Jankoviča
Ing. Rudolfa Radimáka
Ing. Michala Blahu
Mgr. Barboru Masár
Antona Tibenského
Ladislava Kollára
Ing. Jozefa Lipovského
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Komisie: Obec Gáň má v zmysle štatútu obce zriadené nasledovné komisie:
Komisia finančná a správy majetku
Komisia športu, mládeže a kultúry
Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce, ktorý
v roku 2015 riadil 13 zamestnancov a to: 2 pracovníčky obecného úradu, 1 upratovačka, 1
údržbár, 1 hospodár TJ, 1 opatrovateľka, 1 riaditeľka MŠ, 3 učiteľky, 1 upratovačka MŠ, 1
vedúca školskej jedálne a 1 kuchárka.
Obecný úrad:
Materská škola:

Opatrovateľská služba:

Mgr. Martina Kamenová, Jana Luptáková, Ján Kolárik, Pavol
Grell, Erika Liptaiová
Katarína Korenková, Mgr. Martina Otvosová, Miroslava
Večerková, Alexandra Fóková (do 31.8.2015), Alexandra
Takácsová (od 1.9.2015), Margita Takáčová, Eva Pozsonyiová,
Eva Veľká (do 30.9.2015), Alžbeta Juhosová (od 1.10.2015 do
31.12.2015)
Eva Tibenská

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslaním obce Gáň je poskytovanie kvalitných služieb samosprávy, rozvoj obce po stránke
ekonomickej, sociálnej a kultúrnej s prvotným zameraním na tvorbu príjemného a bezpečného
prostredia pre život občanov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov
a z dotácií zo štátneho rozpočtu.
Vízie obce:
-

Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce
Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom
Zvyšovať záujem a zapojenie občanov do vecí verejných
Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť, občanov obce
Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života
Vytvoriť priestor na oddych nielen pre občanov obce

Ciele obce:
Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce Gáň a vytvoriť podmienky pre
zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí
trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom rozvoja verejnej infraštruktúry, verejných služieb
a prostredníctvom zlepšenia životného prostredia.

5. Základná charakteristika Obce Gáň
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
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vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Gáň leží na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti
Podunajskej roviny. Ide o rovinaté územie medzi riekami Váh a Dudváh. Obec Gáň je jednou
z obcí tvoriacich galantský okres, ktorý je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja.
Prvá písomná zmienka o obci sa datuje v roku 1113. Obec Gáň tvoria dve katastrálne územia –
Gáň a Brakoň, keď v roku 1957 došlo k zlúčeniu týchto katastrálnych území a vytvoreniu
spoločnej obce s názvom Brakoňská Gáň. V roku 1960 sa obec premenovala a vrátila
k pôvodnému názvu Gáň. Od okresného mesta je obec vzdialená 6 km, od hlavného mesta SR
– Bratislavy je obec vzdialená 58 km.
Susedné mestá a obce : Obec Gáň leží medzi mestami Galanta a Sereď a v blízkosti obce Veľká
Mača.
Celková rozloha obce : 617 ha.
Nadmorská výška : 120 - 122 m. n m.
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : Obec Gáň mala k 31.12.2015 809 obyvateľov z toho bolo 404
mužov a 405 žien. Hustota osídlenia k 31.12.2015 bola 131,11 obyvateľov/ km2
Národnostná štruktúra : Prevažná väčšina obyvateľov obce až 89,65% je slovenskej
národnosti, 7% obyvateľov je maďarskej národnosti a jeden obyvateľ je českej národnosti.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Z hľadiska náboženského zloženia obec
charakterizuje výrazná prevaha katolíkov a to hlavne rímskokatolíckej cirkvi.
Vývoj počtu obyvateľov : Podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2011 bolo v obci 696
obyvateľov z toho 364 mužov a 332 žien.
Celkový počet obyvateľov obce Gáň dlhodobo mierne stúpa, čo je spôsobené tak priaznivým
migračným saldom obyvateľstva, ako aj celkovým prírastkom spôsobeným bytovou výstavbou.
Roky
Počet obyvateľov
Z toho Muži
Ženy

2010
721
380
341

2011
757
391
366

2012
767
395
372

420

820

400

800

380
360
340
320
300

2013
782
400
382

2014
799
404
395

2015
809
404
405

780
Z toho
Muži

760

Ženy

720

740

Počet
obyvateľov

700
680
660
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5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Vývoj nezamestnanosti v obci je stabilný. V priemere bolo v roku
2015 evidovaných na úrade práce 13 nezamestnaných, čo predstavuje 2,38 % z ekonomicky
aktívnych obyvateľov obce Gáň. Väčšinou ide o dlhodobo nezamestnaných, ktorý sú
v evidencii viac ako 12 mesiacov. Možnosť nájsť si prácu pre obyvateľov obce Gáň sa zlepšila
príchodom zahraničných firiem do obce i do okolitých miest (DHL Logistics, Samsung,
Wolksvagen a iné)
Nezamestnanosť v okrese : Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Galanta sa pohybuje
v priemere vo výške 5,05 %. K 31.12.2015 bolo v okrese Galanta evidovaných 2440
obyvateľov.

5.4 Symboly obce
Erb obce Gáň má túto podobu.
V červenom štíte tri zlaté klasy, bočné odklonené, sprevádzané dolu po bokoch dvoma
striebornými ľaliami.

Vlajka obce Gáň

Pozostáva piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej v pomere 2:8, červenej v pomere 1:8 a
žltej v pomere v pomere 2:8. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Pečať obce Gáň

Pečať obce Gáň tvorí erb obce Gáň s hrubopisom OBEC GÁŇ. Pečať obce má priemer 35 mm,
čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými
symbolmi.
5.5 História obce
Prvá písomná správa o obci Gáň sa zachovala v zoborskej listine z roku 1113.Táto listina spolu
so zoborskou listinou z roku 1111 sú najstaršími písomnosťami, ktoré sú dnes uchovávané na
území Slovenska.
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Názov "Gáň" vznikol podľa etymologických výskumov z osobného mena "Gan", ktoré je
slovanského pôvodu. V bulharčine existuje osobné meno "Gan", ktoré je odvodené od mena
Dragan.
V dobe prvej písomnej správy, teda v roku 1113 obec sa delila na dve časti s rovnakým
menom. Predpokladá sa, že bola osídlená najmenej od 10.-11. storočia, keďže v roku 1113 pri
vyhotovovaní majetkového súpisu zoborského opátstva sa uvádza, že majetky opísané v listine
boli majetkom opátstva už pred vpádom moravského vojvodu Otta na Slovensko.
Dôležitým medzníkom pre ďalší vývoj obce bol 1. november 1883, kedy bola zahájená
železničná premávka na trati Galanta - Sereď. Železnica poskytla v nasledujúcich desaťročiach
mnohým obyvateľom z Gáne živobytie.
Pri príležitosti 900. výročia prevej písomnej zmienky o obci, obec vydala známku a obálku.
5.6 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny
Na území obce Gáň sa nachádza nehnuteľná národná kultúrna pamiatky, ktorá podlieha
ochrane podľa pamiatkového zákona: Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny – evidovaný
v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ide o ranorománsky kostol, ktorý bol postavený
v priebehu 12. Storočia. Z južnej strany k nemu neskôr pristavali sakristiu. Reformácia
a neustále boje v priebehu 17. storočia sa odrazili aj na stave kostolíka, keď v roku 1698 sa
spomína ako spustnutý a opustený. V roku 1745 prešiel barokovou rekonštrukciou, ktorá však
do značnej miery zachovala jeho pôvodný románsky vzhľad. V kostole vybudovali západnú
tribúnu a kryptu pre rodinu Pacerovcov. Loď nanovo zaklenuli a pred vchodom postavili
predsieň – žobračovňu. V roku 1756 bolo taktiež zmenené patrocínium na dodnes používané –
sv. Rodiny.
V roku 2012 bola vymenená strešná krytina a okenné výplne kvôli havarijnému stavu.
V mesiacoch máj a jún 2013 prebiehal architektonicko-historický a umelecko-historický
výskum kostola pod vedením Mgr. Michaely Haviarovej, PhD.. V tom istom roku v mesiacoch
október a november sa uskutočnil archeologický výskum blízkeho okolia kostola pod vedením
Mgr. Michala Takácsa. V roku 2014 došlo k odstráneniu cementovej omietky a prezentovaniu
stredovekých detailov - zamurovaného južného ústupkového portálu, spodného sokla stien a
odkrytiu spodnej časti východného okna apsidy. A následne bola
urobená vonkajšia fasáda kostolíka. V roku 2015 boli prevedené
na kostole interiérové práce.

Kaplnka sv. Anny
Nachádza sa v miestnej časti Brakoň. Ide o barokovú kaplnku z konca 18.
storočia, upravenú v roku 1908. Objekt s polygonálnym uzáverom
a čiastočne predstavanou vežou na priečelí, ktorá je ukončená ihlanovou
strechou vo vrchole so zdobeným kovovým krížom, fasády sú členené
lizénovými rámami.
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Prícestný kríž
Nachádza sa pri kaplnke sv. Anny v miestnej časti Brakoň. Ide o kamenný kríž
z roku 1901 na odstupňovanom štvorbokom podstavci s liatinovým korpusom,
na spodnej časti kríža je liatinový reliéf Bolestnej Panny Márie.
Zemianska kúria
Nachádza sa na hlavnej ulici vedľa obecného úradu. Ide
o renesančný objekt zo začiatku 17. Storočia, zväčšený o arkádu
a prístavbu v 18. Storočí, zmodernizovaný a upravený v 20.
storočí. Ide o budovu so zvýšeným prízemím, s pôdorysom tvaru
L, v dvorovej časti s pôvodnou arkádou so segmentovými
oblúkmi, krytá pruskými klenbami.

Trojičný stĺp
Ide o stĺp z roku 1922, ktorý zobrazuje kamenné súsošie Najsvätejšej
Trojice na vysokom stĺpe s profilovanou hlavicou a pätkou. Kríž je
osadený na mohutnom odstupňovanom hranolovom podstavci, na čelnej
strane podstavca je reliéf Panny Márie.
V obci sa nachádza ešte socha sv. Vendelína a socha sv. Jána
Nepomuckého.
5.7 Významné osobnosti obce
Najvýznamnejším a najznámejším z našich rodákov je Mons. Vladimír Filo Doc. ICLic,
PhLic, biskup rožňavskej arcidiecézy. V r. 1962 bol vysvätený za kňaza. V r. 1968 odišiel do
Ríma, kde študoval filozofiu na Gregoriánskej fakulte. V r. 1989 začal vyučovať cirkevné
právo na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 2015 zomrel a bol pochovaný v rodnej
obci Gáň.
Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu absolvovali aj ďalší rodáci: Silvester Oravec - farár,
Vladimír Maximilán Filo, ThLic,ICLic, OPraem - farár, sudca Diecézneho cirkevného súdu
v Brne, Maroš Bublinec Mons., odb.asis., ThDr. Phd – administrátor Banskobystrickej diecézy.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje
materská škola bez právnej subjektivity. Do 31.8.2012 išlo
o jednotriedku s heterogénnym zložením, ktorú navštevovali deti
od 3 do 6 rokov. V auguste 2012 prešla materská škola
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rekonštrukciu, ktorou došlo k prestavaniu materskej školy na dvojtriedku s heterogénym
zložením. Jednu triedu navštevujú 2-3 ročné deti a druhú triedu navštevujú 4-6 ročné deti.
V roku 2015 navštevovalo MŠ 37 detí, z toho 15 detí navštevovalo malú triedu a 22 detí
navštevovalo veľkú triedu.
Riaditeľka:
Adresa:
Telefón:
Počet detí k 31.12.2015:
Mladšia trieda:
Staršia trieda:

Katarína Korenková
Gáň č. 23
0317805833
37 z toho:
15 detí
22 detí

V rámci materskej školy funguje aj školská jedáleň.
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Martina Ötvösová – staršia veková škupina
Miroslava Večerková – mladšia veková skupina
Alexandra Fóková – mladšia veková skupina (do 31.8.2015)
Alexandra Takácsová – mladšia veková skupina (od 1.9.2015)
Nepedagogickí zamestnanci:
Margita Takácsová – upratovačka
Eva Pozsonyiová – kuchárka
Eva Veľká – vedúca školskej jedálne (do 30.9.2015)
Alžbeta Juhosová – vedúca školskej jedálne (od 1.10.2015)
6.2 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby sa v obci poskytujú len formou opatrovateľskej služby. V roku 2015 obec
zamestnávala jednu opatrovateľku na 30% úväzok, pričom tieto služby v obci využíva jedna
opatrovaná.
6.3 Kultúra a šport
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý v roku 2009-2010 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou
a v roku 2013 došlo k oprave vnútorných omietok. Kultúrny dom obec využíva na
organizovanie kultúrnych podujatí a tiež sa prenajíma na konanie rôznych osláv.
A.
Knižnica
Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v starej budove obecného úradu. Je otvorená 1x
týždenne. Knižný fond tvorí primárny fond, ktorý obsahuje knihy a periodiká a je každý rok
obnovovaný. V súčasnosti predstavuje počet registrovaných užívateľov 15 čitateľov.
B.
Klubová činnosť
V obci pôsobí viacero občianskych združení a to:
Jednota dôchodcov Slovenska – MO Gáň - členovia sa pravidelne stretávajú a aktívne sa
zapájajú do prípravy kultúrnych podujatí v obci. V obci organizujú viacero poznávacích
zájazdov, pobytových zájazdov a navštevujú divadelné predstavenia.
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Slovenský zväz záhradkárov – ktorý organizuje výlety na výstavy so záhradkárskou tematikou
a pravidelne pripravujú výstavu ovocia a zeleniny.
Katolícka jednota Slovenska – MO Gáň – ide o združenie, ktoré zastrešuje aj katolícku mládež.
Združenie organizuje v obci výlety na púte.
Mládež Gáň – ide o združenie, ktoré združuje mládež obce. Organizujú turistické výlety
spojené s poznávaním krajiny a sú aktívny pri organizovaní podujatí v obci.
Dobrovoľný hasičský zbor – sa v roku 2015 zúčastnil viacero súťaží, na ktorých sa vždy
umiestnili na popredných miestach. Pravidelne v obci usporiadavajú nočnú hasičskú súťaž
o pohár starostky obce.
C. Šport
V obci pôsobí futbalový klub FK Slovan Gáň, ktorý zastrešuje už len mužstvo dorastu.
Mužstvo mužov a detí bolo zrušené pre nedostatok hráčov.
6.4 Hospodárstvo
Služby v obci:
Obchody a služby sú výrazne koncentrované do centrálnej polohy obce. Na území obce Gáň
pôsobí jeden obchod so zmiešaným tovarom, ktorý prevádzkuje JEDNOTA SD Galanta,
miestny bar NAGANO a pošta.
V obci na nachádza mnoho malých živnostníkov poskytujúce služby rôzneho druhu
(sklenárstvo, stolárstvo, murárstvo a iné). Medzi najväčšie v obci patrí rozvoj logistiky, ktorú v
obci zabezpečujú dve významné firmy a to:
Pannon Food Slovakia a.s., so sídlom Veľká Mača
Prologis Slovak Rebuplic s.r.o., so sídlom
Bratislava

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky
život v obci sa bude orientovať na rozvoj logistiky.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
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.
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Zmeny rozpočtu:
Poradové číslo
zmeny rozpočtu

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

7.1.

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné plnenie %plnenia
príjmov/čerpanie
príjmov
výdavkov
%čerpania
k 31.12.2015
výdavkov
597755,87
75

694262

792538,95

497445
0
196817
694262

554329,50
0
238209,45
749813,55

578369,27
0
10901,45
529395,06

104
0
5
71

427262
267000

451613,55
298200

339832,75
180422,16

75
61

0
0

0
+42725,40

0
+69015,81

0
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015

Hospodárenie obce
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.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018
7.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2015
589270,72

Rozpočet na
rok 2016
923152

Rozpočet na
rok 2017
553720

578369,27
0
10901,45

553720
0
369432

553720
0
0

Rozpočet na
rok 2018

553720
0
0

13

7.3.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2015
520254,91

Rozpočet na
rok 2016
923152

Rozpočet na
rok 2017
536522

Rozpočet na
rok 2018
391522

339832,75
180422,16
0

410152
513000
0

391522
145000
0

391522
0
0

Skutočnosť k

Skutočnosť

Predpoklad

31.12.2014

k 31.12.2015

2016

Majetok spolu

2029448,86

2234604,30

1919756

Neobežný majetok spolu

1241167,72

1384859,50

1387956

0

4239,79

4300

Dlhodobý hmotný majetok

1118511,78

1260272,77

1261000

Dlhodobý finančný majetok

122655,94

120346,94

122656

Obežný majetok spolu

787923,83

849450,77

531300

1222,97

1290,97

1300

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

12948,33

16344,12

10000

Finančné účty

773752,53

831815,68

520000

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

357,31

294,03

500

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 M A J E T O K
Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

V roku 2015 obec zrekonštruovala chodník od mš po žst a tým došlo k nárastu majetku obce
a nakoľko k inej investícii sa nepristúpilo obci zostali peniaze na finančnom účte.
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8.2 Z D R O J E K R Y T I A
Názov

Skutočnosť k

Skutočnosť

Predpoklad

31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

2029448,86

2234604,30

1919756

Vlastné imanie

1853434,89

2049355,40

1733356

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

Fondy

0

0

0

1853434,89

2049355,40

1733356

19831,44

21422,63

21400

900

1200

1200

Zúčtovanie medzi subjektami VS

592,45

0

0

Dlhodobé záväzky

791,27

693,95

700

17547,72

19528,68

19500

0

0

0

156182,53

163826,27

165000

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Na strane pasív došlo oproti roku 2014 k nárastu na položke výsledok hospodárenia.
8.3.

Pohľadávky

Pohľadávky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

12948,33

16344,12

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

19831

21422,63

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

8.4. Záväzky
Záväzky

Pohľadávky oproti roku 2014 narástli. Pri pohľadávkach ide hlavne o pohľadávky na dani
z nehnuteľností, z ktorých väčšia časť je uhradená v nasledujúci rok. Výška záväzkov sa oproti
roku 2014 mierne znížila, pričom ide len o krátkodobé záväzky voči zamestnancom
a dodávateľom.
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9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
rok 2016

Náklady

408628

397165

389560

50 – Spotrebované nákupy

63608

58414

63000

51 – Služby

80695

76327

80000

52 – Osobné náklady

155465

169544

150000

53 – Dane a poplatky

431

577

500

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

10312

2592

8000

49943

50573

51000

1857

1935

2000

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

46213

37169

35000

104

34

60

Výnosy

559334

593086

532300

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

13183

13568

13000

0

0

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

515760

548429

500000

3012

3819

4000

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

7070

942

2000

577

215

300

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

0

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

19732

26113

13000

150810

195921

142740
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 195921 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Vývoj jednotlivých položiek nákladov a výnosov bol v roku 2015 v rovnakej réžii ako v roku
2014. V nákladoch bol nárast pri mzdových nákladoch, nakoľko obec prijala v roku 2015
ďalšieho pracovníka. Vo výnosoch bol rozdiel v roku 2015 oproti roku 2014 v položke
zúčtovania rezerv, nakoľko v roku 2014 sa už nevytvárali rezervy na mzdy.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
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

príjemca - BV
ÚPSV a R, Galanta

Dohoda par. 50J - BV

4182,78

4182,78

0

Platobná agentúra

Preplatenie DPH - BV

11099

11099

0

Obec v roku 2015 prijala len bežné transfery, hlavne transfery na prenesený výkon štátnej
správy.
10.2 Poskytnuté dotácie
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V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 77/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.

Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň

Náklady na interiérové práce

22500,00

Dopravné náklady na exkurzie

1120,00

Dopravné náklady na púte

2000,00

Dopravné náklady na poznávacie,
pobytové zájazdy a relaxačné
zájazdy
Náklady na PHM, nákup oblečenia
a techniky, náklady na školenie
Dopravné náklady- poznávanie
krajiny

3000,00

Slovenský zväz záhradkárov
Katolícka jednota
Jednota dôchodcov

DHZ
OZ Mládež Gáň

5520,00
4050,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
- Rekonštrukcia miestneho chodníka od mš po žst
- Príprava projektov na investičné akcie v ďalšom roku (chodníky, revitalizácia okolia
kostola, vybudovanie sociálneho zázemia pri dome smútku)
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia miestneho chodníka v časti Brakoň
Výstavba miestneho chodníka v časti Brakoň
Rekonštrukcia bývalého pohostinstva a dvora kultúrneho domu

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nie je vystavená žiadnym rizikám.
Vypracoval: Mgr. Kamenová Martina

Predkladá: Mgr. Denisa Ivančíková
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V Gáni dňa 29.7.2016
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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