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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,

táto konsolidovaná výročná správa Vám má poskytnúť informácie o hospodárení obce a rozpočtovej
organizácie (konsolidovaného celku) za uplynulý rok.
V roku 2015 bol rozhodujúci príjem obce, ktorým sú podielové dane vyšší ako plánovaný.
Z plánovaných 193 651 €, bolo obci poukázaných 198 236 €.
Obec v rámci svojej pôsobnosti vykonáva originálne kompetencie, ako aj prenesený výkon štátnej
správy. Finančné krytie týchto kompetencií tak ako po iné roky nie je postačujúce.
Z originálnych kompetencií ide okrem iného o zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí,
stravovania detí materskej školy, žiakov základnej školy, zamestnancov obce, školy ako aj činnosť
školského klubu detí a centier voľného času.
Z prenesených kompetencií je to stavebná činnosť, základné školstvo, sociálne veci, životné prostredie.
Obec Nižný Klátov na krytie týchto kompetencií využíva aj vlastné zdroje. V materskej škole a školskej
jedálni prostriedky poskytované štátom nekryjú v plnom rozsahu bežné ani kapitálové výdavky.
Okrem toho obec z vlastných prostriedkov prispieva na prenesený výkon štátnej správy, predovšetkým
stavebnú agendu.
Obec v roku 2015 spolufinancovala kamerový systém v obci vo výške 1 278 €, 5 000 € obec získala
prostredníctvom dotácie. Dobudoval sa prístrešok pri budove obecného úradu, vykonali sa opravy
verejného rozhlasu a verejného priestranstva. Obec nebola úspešná pri získavaní dotácií z
environmentálneho fondu.
V priestoroch obecného úradu bola vykonaná bežná údržba, zrekonštruovali sa kancelárie, boli
vymaľované, rovnako aj sociálne zariadenia. V budove materskej školy boli vymenené dvere a
zrekonštruované vnútorné dvere do škôlky, herne a spálne, vykonaný výrub stromov.
V roku 2015 sme nezabudli ani na kultúru a šport. Organizovali sme kultúrne, športové akcie - Deň
matiek, Juniáles, Posedenie s dôchodcami, pripravila sa ľadová plocha, uskutočnil sa Vianočný koncert.
Okrem zamestnancov obce, poslancov, sa našlo aj veľa ďalších ľudí ochotných pri ich organizácii
pomôcť. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa do akcií zapojili.
Rovnako ako predchádzajúce roky sa organizovali brigády v marci a septembri. Svojou prácou
dôchodcovia skrášlili areál cintorína a okolie kaplnky, za čo im ďakujem. Počas brigád sa upravili
stanovištia kontajnerov, skrášlili sa verejné priestranstvá, za čo ďakujem obyvateľom obce a
poslancom obecného zastupiteľstva.
Chcem poďakovať aj všetkým, ktorí sa aj v roku 2015 starali o verejné priestranstvá v okolí svojich
rodinných domov a chát.
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Obci v roku 2015 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 229 997,68 €. Na matričnú činnosť bola
poskytnutá dotácia vo výške 2 932,74 €, evidenciu obyvateľstva 246,84 €, na likvidáciu odpadu 555 €,
na stravu, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 1 037,80 €. Dotácia vo výške 506,57 € bola
určená na výdavky spojené s referendom. Prostriedky pre Základnú školu v Nižnom Klátove na mzdy
a prevádzku a ostatné nenormatívne výdavky boli prijaté vo výške 219 353 €, na výchovné prostriedky
pre predškolákov 922 €. Z úradu práce sociálnych vecí bol poskytnutí príspevok v sume 4 399,61 € na
rozvoj zamestnanosti (na úhradu celkovej ceny práce vedúcej školskej jedálne a údržbára) a 44,12 € na
dobrovoľnú činnosť.
Z rozpočtu obce bol poskytnutý príspevok vo výške 9 077 € na činnosť Školského klubu detí pri
Základnej škole v Nižnom Klátove.
Z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie pre centrá voľného času v Košiciach, ktoré navštevujú deti
s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov a dotácia na opravu kostola sv. Michala archanjela (národnej
kultúrnej pamiatky). Spolu boli poskytnuté dotácie vo výške 2 127 €.
Rozpočtová organizácia, Základná škola v Nižnom Klátove hospodárila s rozpočtom vo výške 224 519
€, na mzdy a prevádzku bolo poskytnutých spolu 215 663 €. V rámci finančných prostriedkov určených
na prevádzku budovy školy bola vykonaná údržba školy a výpočtovej techniky.
V roku 2014 sa začalo s výstavbou vodovodu, ktorého investorom je Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. Práce pokračovali aj v roku 2015. Ukončenie a kolaudácia vodovodu bude pre nás
znamenať odbúranie starostí s úpravou vody, chlórovaním, povinnými rozbormi vody jednak v budove
obecného úradu, ale predovšetkým v budove materskej školy a školskej jedálne.
Pre základnú školu to bude znamenať zabezpečenie dostatku pitnej vody, nakoľko toho času škola
musí zabezpečovať pitnú vodu prostredníctvom galónov.
V januári 2015 bolo vyčistené koryto Nižnoklátovského potoka, napriek tomu v júli obec postihli
povodne.
Rok 2015 bol rokom, kedy sa na Slovensku uskutočnilo referendum. Dňa 7.2.2015 sa z 641
oprávnených voličov referenda zúčastnilo 149 občanov (23,24 % účasť).
V roku 2016 bude obec obstarávať projektové dokumentácie v zmysle schválených úloh pre výzvy v
rámci Programu rozvoja vidieka a MAS Rudohorie, ktorej je obec od roku 2015 členom.
Čakajú nás aj prípravné práce spojené s významnou udalosťou obce, ktorou je 700 výročie prvej
písomnej zmienky o obci v roku 2017.

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka Obce Nižný Klátov
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Nižný Klátov

Sídlo:

Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov

IČO:

00 324 507

Štatutárny orgán obce:

Starosta

Telefón:

055/729 60 33

Mail:

obec.n.klatov@netkosice.sk

Webová stránka:

www.niznyklatov.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce:

PhDr. Ing. Jokeľová Marcela

Zástupca starostu obce:

Silvay Matej

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Hospodárová Oxana

Obecné zastupiteľstvo:

Drábiková Júlia, Haraj Kamil, Hudák Tomáš, Kolesárová Jozefína, Bc.
Korpesio Metod, M.A. Novotný Ivan, Silvay Matej

Komisie:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda:

Bc. Korpesio Metod

Členovia:

Drábiková Júlia, Haraj Kamil

Predseda:

Kolesárová Jozefína

Členovia:

Bc. Korpesio Metod, Hudák Tomáš, Vajcik Rastislav,

Komisia verejného poriadku

Pramuk Valentín
Komisia finančno - sociálna
Členovia:

Bc. Korpesio Metod, Kolesárová Jozefína, M.A. Novotný
Ivan, Ing. Staníková Gabriela, Mgr. Kolesárová Jana,
Silvay Matej

Kultúrno - športová komisia
Členovia:

Hudák

Tomáš,

Drábiková

Júlia,

Silvay

Matef,

Ondrejkovič Marián, Škovran Peter, Furínová Janette,
Hudáková Jana,
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Komisia pre životné prostredie a výstavbu
Členovia:

Bc. Korpesio Metod, Kolesárová Jozefína, Haraj Kamil,
Ing. Kováč František, Ing. Bernátová Iveta, Bujňák
Patrik, Kollár Radoslav

Obecný úrad:
Administratívny úsek:

Müllerová Andrea

Ekonomický úsek:

Köverová Gabriela

Prevádzkový úsek:

Krůček Martin (od 1.10.2015)
Hudáková Cecília

Matrika:

Jokeľová Danuša

Knižnica:

Drábiková Nikola

Správa cintorína:

Silvayová Mária

Posilňovňa:

Marián Para

Materská škola Nižný Klátov:

PaedDr. Piknová Verona
Truhanová Eva
Sedláková Dana (od 1.3.2015)

Školská jedáleň pri MŠ Nižný Klátov:
Benešová Anastázia
Kolesárová Jiřina
Kováčová Darina
Požiarna ochrana, BOZP:

zmluva

Personálny úsek a úsek preneseného výkonu štátnej správy:
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola Nižný Klátov,

Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov

Štatutárny orgán:

Mgr. Hudáková Anna, riaditeľka školy

Základná činnosť:

výchovno – vzdelávacia činnosť

IČO:

35544228

Telefón:

055 6967123

E-mail:

skola@zsnklatov.edu.sk

Webová stránka:

zsnklatov.edupage.org

Hodnota majetku:

36 677 €

Výška vlastného imania:23 111 €
Výsledok hospodárenia:75 €
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec Nižný Klátov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok vznikol zákonom o obecnom
riadení. Pri svojej činnosti sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi.

Vízie obce:
Záujmom obyvateľov obce je žiť zdravým spôsobom života a v obci s priaznivým životným
prostredím. Záujmom obce je toto zabezpečiť a tak zatraktívniť obec pre obyvateľov, potenciálnych
obyvateľov a rekreantov. Obec Nižný Klátov je prímestská obec, v katastri sa nachádza viac chát ako
rodinných domov. Obec Nižný Klátov definovala víziu svojho územia nasledovne: zabezpečiť svojim
obyvateľom kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým ovzduším, nízkym hlukom, kvalitnou
vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou pôdou a zachovanými prirodzenými biotopmi;
ponúknuť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné služby občianskej vybavenosti, sociálne
zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na príjemné športové a kultúrne vyžitie; umožniť
prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu.
Ciele obce:
Dobudovaním a rekonštrukciou základnej infraštruktúry, rozvíjaním prírodného a kultúrneho
potenciálu územia a zabezpečením permanentného všestranného rozvoja obce, zlepšiť životné
podmienky miestnych obyvateľov, vybavenosť a atraktivitu obce.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Konsolidovaný celok tvorí Obec Nižný Klátov a jej rozpočtová organizácia Základná škola v Nižnom
Klátove so samostatnou právnou subjektivitou, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov. Cieľom
konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako jednej
ekonomickej jednotke, teda uplatniť princíp fiktívnej ekonomickej jednotky prostredníctvom zistenia a
následného vynechania vzájomných vzťahom medzi organizáciami konsolidovaného celku.
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Súčasťou obce sú aj školské zariadenia Materská škola Nižný Klátov, Školská jedáleň pri MŠ Nižný
Klátov, Školský klub detí, ktoré sú zahrnuté do hospodárenia obce, nakoľko nemajú samostatnú právnu
subjektivitu.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :

Obec leží v severozápadnej časti Košickej kotliny, len 11
kilometrov od mesta Košice.

Susedné mestá a obce:

Baška, Bukovec, Hýľov, Vyšný Klátov a Mesto Košice

Celková rozloha obce:

5,96 km²

Nadmorská výška:

370 m n. m.

5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov:

777

Národnostná štruktúra:

podľa štatistického sčítania obyvateľstva zo dňa 21.5.2011:
zo 726 sčítaných obyvateľov slovenskej národnosti je 613 obyvateľov,
Maďarov 1, Rómov 1, Rusínov 1, Ukrajincov 1, Čechov 4, Nemcov 1,
Bulharov 1, nezistenej národnosti je 103 obyvateľov.

Náboženská štruktúra:

podľa štatistického sčítania obyvateľstva zo dňa 21.5.2011:
bolo náboženské zloženie obyvateľov nasledovné: rímsko-katolícka
cirkev 465, nezistená 133, bez vyznania 78, gréckokatolícka cirkev 14,
náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 14.

Vývoj počtu obyvateľov:
Dátum

Počet obyvateľov

31.12.2011

748

31.12.2012

754

31.12.2013

753

31.12.2014

780

31.12.2015

777

5.3 Ekonomické údaje
Podľa štatistického sčítania obyvateľstva zo dňa 21.5.2011: bolo v obci 351 osôb ekonomicky
aktívnych, 42 nezamestnaných, 144 nepracujúcich dôchodcov, 163 žiakov a študentov.
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V obci v sledovanom roku bolo zaregistrovaných celkom 68 podnikateľských subjektov, z toho bolo 27
PO – právnických osôb (firiem) a 41 FO – fyzických osôb (podnikateľov).
Vývoj nezamestnanosti:
Rok

Celkový počet nezamestnaných

2010

21

2011

38

2012

39

2013

42

2014

37

5.4 Symboly obce
Erb obce:

Vlajka obce:
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Pečať obce:

5.5 História obce
Najstaršou písomnou zmienkou o obci je listina z roku 1317, uložená v Archíve mesta Košice.
Listina bola vydaná spišskou kapitulou a dozvedáme sa z nej, že Dominik a Ján, synovia Matúša, syna
Pousu, predali polovicu tejto dediny Vyfolu alebo Nemutfalu Jánovi, synovi Iteho z Delne v Šariši, za 60
mariek. O predávanej polovici dediny sa hovorí, že je prázdna a vyľudnená, ale spomína sa tu aj
existencia kaplnky zasvätenej sv. Krížu.

5.6 Pamiatky
Charakteristickým znakom a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu v obci je Rímsko - katolícky kostol svätého Michala, archanjela.

5.7 Významné osobnosti obce
Titulom Čestný občan obce sa môže pochváliť pani učiteľka Mária ZEMKOVÁ, ktorá bola ocenená
za 40 ročnú učiteľskú prácu na ZŠ Nižný Klátov.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z príjmov podielových daní, vlastných príjmov, dotácií
zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie
úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej 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. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej
organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného
kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce. Pred
schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli, aby sa k nemu mohli
obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej
zbierky.

6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola Nižný Klátov (plne organizovaná vrátane školského klubu detí, pobočky centra
voľného času)

-

Materská škola Nižný Klátov

Na mimoškolské aktivity je zriadená: posilňovňa v priestoroch budovy Materskej školy,
viacúčelové a trávnaté ihrisko, knižnica a sála Kultúrneho domu. V zimnom období sálu kultúrneho
domu využíva aj Základná škola na športovú činnosť.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať
na: prípravu detí na primárne vzdelávanie a prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli
schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví,
vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu, boli schopní pracovať v tíme a schopní
seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

6.2. Zdravotníctvo
Na území obce sa nenachádzajú žiadne zariadenia zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia obce
dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do blízkeho mesta Košice.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať, že v blízkej budúcnosti sa v obci zriadi
zariadenie zdravotnej starostlivosti.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec v roku 2015 neposkytovala opatrovateľskú službu. V rámci sociálnej pomoci poskytuje
dôchodcom a bývalým pracovníkom obce príspevok na stravovanie a donášku obedov pre imobilných.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na: podporu činnosti dôchodcov, organizáciu stretnutí pri príležitosti životných jubileí,
posedenia s pohostením pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
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6.4. Kultúra
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý

slúži miestnej samospráve, ale aj obyvateľom na

organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, rodinných osláv a stretnutí. Obec každoročne organizuje
kultúrne podujatia ako je Deň matiek, Juniáles, Posedenie s dôchodcami, Privítanie prvákov,
novorodencov, Rozlúčku s deviatakmi, Výlety. V roku 2015 usporiadala vianočný koncert a v spolupráci
s modlitbovým spoločenstvom Rybári - Novoročný charitatívny koncert, v spolupráci s Klubom
dôchodcov Fašiangové posedenie.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na: organizovanie tradičných kultúrnych podujatí a koncertov.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Slovenská pošta, a.s.

-

Potraviny Bala, Ramas s.r.o.

-

Súkromné pohostinstvo Ramas s.r.o.,

-

Reštaurácia Klátovský dvor s.r.o.,

-

Jaroslav Čonka-Skyba, pohostinstvo

-

Chata Klatovianka – reštaurácia,

-

Firma KARIMA s.r.o. – autoškola.

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

Stavebno – obchodná firma, s.r.o.,

-

Marián Para – SZČO,

-

CJS ReSa, s.r.o. Košice,

-

REALSTAV, s.r.o. Nižný Klátov

-

a niekoľko drobných živnostníkov........

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

v katastri obce vykonáva poľnohospodársku činnosť PD Klatov a.s.. Okrem obrábania pôdy,
chovu dobytka a oviec, vo vlastnej predajni predáva mlieko, ovčí syr, bryndzu a mäso
spracované na bitúnku v areáli PD Klatov a.s..

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na : poľnohospodársku činnosť a činnosť živnostníkov v oblasti poskytovania služieb.
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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 17. 6. 2015 uznesením č. 40/2015
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 09. 09. 2015 uznesením č. 64/2015

-

druhá zmena schválená dňa 11. 11. 2015 rozpočtovým opatrením starostu obce

-

tretia zmena schválená dňa 19. 11 2015 uznesením č. 82/2015

-

štvrtá zmena schválená dňa 15. 12. 2015 uznesením č. 100/2015

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Skutočné
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

Príjmy celkom

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

625 550

626 393

518 485,95

82,77

Bežné príjmy

496 941

497 794

500 380,84

100,52

Kapitálové príjmy

110 971

110 971

7 960,00

7,17

17 638

17 628

7 987,21

45,31

z toho :

Finančné príjmy
Príjmy RO s práv. subjek.

Výdavky celkom

2 157,90
621 901

625 493

445 155,08

71,17

Bežné výdavky

240 847

243 414

205 322,77

84,35

Kapitálové výdavky

147 461

145 461

10 813,40

7,43

0

0

0,00

0,00

233 593

236 618

229 018,91

96,79

3 649

900

73 330,87

z toho :

Finančné výdavky
Výdavky RO s práv. subjek.

Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015

502 538,74
500 380,84
2 157,90

434 341,68
205 322,77
229 018,91

68 197,06
7 960,00
7 960,00

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

10 813,40
10 813,40

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

-2 853,40

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

65 343,66

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

7 609,96
57 733,70
7 987,21

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

7 987,21

PRÍJMY SPOLU

518 485,95

VÝDAVKY SPOLU

445 155,08

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

73 330,87
7 609,96
65 720,91
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Prebytok rozpočtu v sume 65 343,66 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 7 609,96
EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

57 733,37 EUR

Zostatok finančných operácií v sume
-

7 987,21 EUR, navrhujeme použiť na:

tvorbu rezervného fondu

7 987,21 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a)

nevyčerpané

prostriedky

zo

ŠR

účelovo

určené

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
o

prevádzku ZŠ v sume

o

dopravné ZŠ v sume

na

bežné

výdavky

poskytnuté

7 609,96 EUR, a to na :
7 262,20 EUR
347,76 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo
výške

65 720,91 EUR.

7.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017
Skutočnosť
k 31.12.2015

Rozpočet na rok
2015

518 485,95

626 393

505 114

530 665

500 380,84

497 794

505 114

530 665

Kapitálové príjmy

7 960,00

110 971

0

0

Finančné príjmy

7 987,21

17 628

0

0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

2 157,90

Príjmy celkom

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

z toho :
Bežné príjmy
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Výdavky celkom

Skutočnosť
k 31.12.2015

Rozpočet na
rok 2015

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2017

445 155,08

625 493

475 010

482 870

205 322,77

243 414

236 045

242 835

10 813,40

145 461

500

500

0,00

0

229 018,91

236 618

238 465

239 535

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

Majetok spolu

1 176 273,18

1 196 308,16

1 200 000,00

1 200 000,00

Neobežný majetok spolu

1 094 038,50

1 045 546,69

1 047 000,00

1 047 000,00

3 940,11

3 970,00

4 000,00

4 000,00

Dlhodobý hmotný majetok

968 143,93

919 622,23

921 000,00

921 000,00

Dlhodobý finančný majetok

121 954,46

121 954,46

122 000,00

122 000,00

81 683,83

150 589,44

152 500,00

152 500,00

Zásoby

5 723,67

5 802,52

6 000,00

6 000,00

Krátkodobé pohľadávky

7 859,66

12 201,73

12 500,00

12 500,00

68 100,50

132 585,19

133 500,00

133 500,00

550,85

172,03

500,00

500,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Finančné účty
Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

25 219,10

23 110,73

25 000

25 000

25 137,81

22 681,18

24 600,00

24 600,00

24 777,81

22681,18

24 600,00

24 600,00

81,29

429,55

400,00

400,00

Neobežný majetok spolu
Obežný majetok spolu
z toho :
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

360,00

8.2 Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

1 176 273,18

1 196 308,16

1 200 000,00

1 200 000,00

524 839,92

569 626,03

570 000,00

570 000,00

524 839,82

569 626,03

570 000,00

570 000,00

14 416,82

22 290,24

23 000,00

23 000,00

1 104,00

1 104,00

1 200,00

1 200,00

0,01

7 609,97

7 800,00

7 800,00

13 312,81

13 540,27

14 000,00

14 000,00

637 016,44

604 391,89

630 000,00

630 000,00

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

25 219,10

23 110,73

25 000,00

25 000,00

-282,14

-207,02

1 000,00

1 000,00

-282,14

-207,02

1 000,00

1 000,00

25 501,24

23 317,75

24 000,00

24 000,00

1164,29

1524,14

2 000,00

2 000,00

24 336,95

21 793,61

22 000,00

22 000,00

Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku: - uvedenie do prevádzky kamerového systému
- odovzdanie do užívania prístrešku pri multifunkčnej budove obec. úradu

8.3 Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

719,13

6 070,54

Pohľadávky po lehote splatnosti

7 140,53

6 131,19

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

360,00

0

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
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8.4 Záväzky

a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

13 312,81

13 540,27

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

24 336,95

21 793,61

Záväzky po lehote splatnosti

1 164,29

1 524,14

Záväzky

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok – preplatok energií
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9. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12. 2014

k 31.12.2015

rok 2016

rok 2017

285 813,01

290 545,43

295 000,00

295 000,00

50 – Spotrebované nákupy

51 485,72

44 824,38

45 000,00

45 000,00

51 – Služby

40 382,62

50 740,91

51 000,00

51 000,00

124 642,03

120 010,96

120 500,00

120 500,00

36,00

86,00

100,00

100,00

54 – Ostatné náklady na prev.čin.

2 562,24

1 548,53

2 000,00

2 000,00

55 – Odpisy, rezervy a OP z činn.

55 111,00

60 445,16

63 000,00

63 000,00

56 – Finančné náklady

1 613,06

1 685,49

2 000,00

2 000,00

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov

9 980,34

11 204,00

11 400,00

11 400,00

Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar

333 013,71

342 960,50 346 000,00

346 000,00

41 382,48

38 515,18

40 500,00

40 500,00

235 728,25

248 479,27

250 000,00

250 000,00

662,16

3 726,67

4 000,00

4 000,00

5 584,78

1 104,00

1 200,00

1 200,00

66 – Finančné výnosy

6,95

10,00

10,00

10,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

269,00

290,00

290,00

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach

49 649,09

48 856,38

50 000,00

50 000,00

Hospodársky výsledok

47 200,70

52 415,07

51 000,00

51 000,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z čin.

/ + kladný HV, - záporný HV /
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 52 415,07 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov
Obec v roku 2015 zvýšila výnosy odpredajom pozemkov fyzickým osobám a nefunkčného
traktora.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12. 2014

k 31.12.2015

rok 2016

rok 2017

236 038,37

243 768,01

246 000,00

246 000,00

50 – Spotrebované nákupy

15 578,36

17 678,34

18 000,00

18 000,00

51 – Služby

22 853,24

10 016,34

11 000,00

11 000,00

195 404,23

193 297,43

194 000,00

194 000,00

54 – Ostatné náklady na prev.čin.

0,00

7 805,22

8 000,00

8 000,00

55 – Odpisy, rezervy a OP z činn.

0,00

12 724,44

12 500,00

12 500,00

63,70

117,40

100,00

100,00

2 138,84

2 128,84

2 400,00

2 400,00

236 306,98

243 843,13

246 500,00

246 500,00

1 880,00

1 870,00

2 000,00

2 000,00

258,84

258,84

500,00

500,00

234 1658,14

241 714,29

244 000,00

244 000,00

268,61

75,12

500,00

500,00

Náklady

52 – Osobné náklady

56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a odv.
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
64 – Ostatné výnosy
69 – Výnosy z transferov a príjm.
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:
-

škola dosiahla vyššie výnosy z dôvodu vyšších dotácii na prevádzku
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

UPSVaR

Rozvoj zamestnanosti

Min. vnútra SR

Referendum

506,57

Min. vnútra SR

REGOB

246,84

Min. vnútra SR

Matrika

UPSVaR

Dobrovoľná činnosť

126,00

Min. ŽP SR

Recyklačný fond

555,00

Min. ŽP SR

Ochrana životného prostredia

UPSVaR

Dotácia na stravu – hmotná núdza

838,60

UPSVaR

Dotácia na školské pomôcky

199,20

Kraj.školský úrad

Dotácia ZŠ

Kraj.školský úrad

Dotácia na predškolskú výchovu MŠ

Min. vnútra SR

Dotácia na prevenciu kriminality
Grant ZŠ

5 759,45

2 932,74

61,00

226 962,96
922,00
5 000,00
157,50

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
-

najvýznamnejšia dotácia je dotácia na prevenciu kriminality – namontovanie a spustenie
kamerového systému

b) rozpočtová organizácia
-

škola získala grant vo výške 157,50 €
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10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Rímsko-katolícka

Na opravu národnej kultúrnej pamiatky,

cirkev

kostola sv. Michala archanjela

RKC

1 500,00

Arcibiskupstvo Pre deti obce v centre voľného času

209,00

Košice
Mesto Košice

Pre deti obce v centre voľného času

418,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
a) obec
-

dobudovanie prístrešku pri multifunkčnej budove Obecného úradu

-

nainštalovanie kamerového systému

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

dobudovanie kanalizačnej prípojky pre MŠ

-

dobudovanie vodovodnej prípojky pre MŠ, OcU

-

rekonštrukcia obecných
a odvodňovacích rigolov

budov,

verejných

priestranstiev,

miestnych

komunikácií

b) rozpočtová organizácia
-

dobudovanie vodovodnej prípojky

-

bežná údržba budovy a areálu školy

-

dobudovanie učební a telocvične
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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 vedie súdny spor so spoločnosťou RICORSO s.r.o. Bratislava a Hlavným banským úradom
v Banskej Štiavnici.

Vypracovala: Viera Oravcová

Schválila: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

V Nižnom Klátove, dňa 18.11.2016
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