Individuálna výročná správa
Obce Vyšné nad Hronom
za rok 2017

Eva Madarásová
............................
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
Výročná správa obce Vyšné nad Hronom za rok 2017, ktorú Vám predkladám,
poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v sledovanom roku , ktoré
sme vykonávali v rámci samosprávnych kompetencií a kompetencií v rámci preneseného
výkonu štátnej správy. Obec zabezpečovala svoje úlohy v súlade s príslušnými zákonmi
a normami.
V roku 2017 sme uskutočnili rozsiahlu investičnú akciu na zmenu zastrešenia Domu smútku,
jeho rekonštrukciu a vybudovanie nového chodníka k Domu smútku. Celú túto investičnú
akciu sme financovali z vlastných výdavkov obce.
Pokračovali sme v projekte Dátové centrum obcí a miest, ktorý realizuje Datacentrum
elektronizácie

územnej

samosprávy

Slovenska

v rámci

Operačného

programu

Informatizácia spoločnosti.
V lete sme pripravili Deň obce, v decembri sme pokračovali tradičným spoločným
posedením

s dôchodcami obce v rámci ktorého pripravili malí občania obce kultúrny

program, ktorého vyvrcholením bolo vysvietenie obecnej jedličky.
V sledovanom roku sme naďalej pokračovali v starostlivosti o verejné priestranstvá,
verejnú zeleň, osvetlenie, rozhlas, vývoz odpadov, v starostlivosti o cintorín a budovy vo
vlastníctve obce.
Vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí prispievajú k pokojnému a kvalitnému životu
v našej maličkej obci.
Eva Madarásová, starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Vyšné nad Hronom
Sídlo: Vyšné nad Hronom č.57, 935 31
IČO: 00587630
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 036 6330250
Mail: obec.vysnenadhronom@stonline.sk, info@vysnenadhronom.sk,
Webová stránka: www.vysnenadhronom

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Eva Madarásová
Zástupca starostu obce: Július Nagy
Hlavný kontrolór obce: Gabriela Besseová
Obecné zastupiteľstvo: Balya Zsolt, Ing. Juraj Fehér, Július Nagy, Ľubomír Nagy, Terézia
Oršulíková
Komisie: 1. finančná
predseda: Terézia Oršulíková
členovia: Ing. Zoltán Madarás, Ing. Katarína Nagyová, Zuzana Švajdová,
2. kultúrno-športová
predseda: Ľubomír Nagy
členovia: Adriana Balya, Ing. Zoltán Farkas, Ján Kolčár, Barbora Kunová,,Július
Tóth
3. verejno-poriadková
predseda: Zsolt Balya
členovia: Zoltán Madarás, Marian Oršulík, Ing. Kuna Marian, Nyúl Ľudovít ml.
4. na ochranu verejného záujmu
predseda: Ing. Juraj Fehér
členovia: Július Nagy, Ľubomír Nagy
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Obecný úrad: Zlatica Tóthová, samostatný referent OÚ
Rozpočtové organizácie obce: obec nemá rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce: obec nemá príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá obchodné spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: všestranný rozvoj obce a jej obyvateľov
Vízie obce: dobre hospodáriaca obec, vyvážené zabezpečovanie podmienok pre harmonický
život obyvateľov obce
Ciele obce: ochraňovať a udržiavať životné prostredie obce a dobré vzťahy medzi obyvateľmi
obce.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Vyšné nad Hronom leží vo východnej časti Podunajskej
nížiny na ľavobrežnej nive Hrona.
Susedné mestá a obce : Dolná Seč a Žemliare
Výhodou obce je blízkosť okresného mesta Levice (cca 10 km)
Celková rozloha obce : 647 ha
Nadmorská výška : 152 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : k 31.12.2017: 185
Národnostná štruktúra : (podľa SODB z roku 2011)
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Slovenská: 46,9 %
Maďarská: 48,6 %
Nezistená: 4,5 %
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu (podľa SODB z roku 2011)
Rímskokatolícke: 28,8 %
Evanjelické a. v.: 1,6 %
Reformované: 35,5 %
Iné: 1,5 %
Bez vyznania: 21,4 %
Nezistené: 11,1 %
Vývoj počtu obyvateľov : (rok/počet obyvateľov)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
180

185

185

181

185

192

183

184

186

185

185

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : 5,48 % (zdroj internet)

5.4. Symboly obce
Erb obce :
V zelenom štíte kolmá obrátená zlatá rybka v striebornej zbroji, strieborný obrátený lemeš
a strieborné čerieslo.
Vlajka obce :
Pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/9), žltej (1/9), zelenej (1/9),
bielej (1/9), zelenej (1/9), bielej (1/9) a zelenej (2/9).
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu.
Pečať obce :
Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VYŠNÉ NAD HRONOM.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní
pečiatok s obecnými symbolmi.

5.5. Logo obce
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5.6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1264 (Nogud), patrila zemanom z turej, neskôr
zemanom z Hrádku, od roku 1388 hradnému panstvu Levice.
V roku 1536 mala 13 port, v roku 1601 mala mlyn, faru a 52 domov. V roku 1720 mala
15 daňovníkov, pravidelné školské vyučovanie s plateným učiteľským miestom od roku
1795. Prvým učiteľom bol Michal Gál. V roku 1825 mala 89 domov a 377 obyvateľov.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.
Od roku 1645 obec mala svojho reformovaného farára a cirkevný zbor a mala aj svoj
drevený kostol, ktorý zhorel. Kostol z kameňa spolu s cirkevnou školou postavili v roku
1793. Bola to stavba bez veže, dva zvony boli umiestnené vo zvonici. Tento kostol bol
bohužiaľ počas 1.svetovej vojny zničený, preto v roku 1924 bol postený znovu, obnovený
bol v roku 1992.
V roku 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Po 2.svetovej vojne s stala súčasťou
Československa.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytujú:
-

Základné školy v Leviciach

-

Materské školy v Leviciach

Na mimoškolské aktivity je zriadené
-

Centrum voľného času v Leviciach

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú:
zdravotné zariadenia v okresnom meste Levice
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby pre občanov zabezpečujú :
-

zariadenia sociálnych služieb v Leviciach, v Hornej Seči, v Želiezovciach

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

kultúrny dom v obci, kultúrno-spoločenské akcie usporiadané obcou a súkromnými
osobami

-

blízke okresné mesto

s kinom, múzeom a bohatými

kultúrno-spoločenskými

podujatiami
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

kamenárstvo
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Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

samostatne hospodáriaci roľníci

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : poľnohospodárstvo

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2017. Obec v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením č.40/2016
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 20.4.2017 uznesením č.9/2017

-

druhá zmena schválená dňa 20.4.2017 uznesením č.9/2017

-

tretia zmena schválená dňa 7.9.2017 uznesením č.24/2017

-

štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č.43/2017

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

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

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

93226,44

93374,78

100,16

54780,00
0,00
0,00

56231,08
0,00
36995,36

108,75

54780,00

93226,44

61150,92
0,00
32223,86
177,25
89965,85

54780,00
0,00
0,00

53285,54
39940,90
0,00

50024,95
39940,90
0,00
198,60

93,88
100,00

54780,00

93226,44

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

54780,00

96,50
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu
Prebytok 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
Vylúčenie z prebytku – finančné operácie
Vylúčenie z prebytku – mimorozpočtové operácie (schodok)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

61150,92
61150,92

50024,95
50024,95

11125,98
0,00
0,00

39940,90
39940,90

- 39940,90
-28814,92
0,00
-28814,92
32223,86
0,00

32223,86
93374,78
89965,85
3408,93
32223,86
21,35
3408,93

Prebytok rozpočtu v sume 3408,93 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: 3408,93 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 3408,93 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Mimorozpočtové pr.

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Mimorozpočtové vý.

Skutočnosť
k 31.12.2017
93374,78

Rozpočet na
rok 2018
57624,00

Rozpočet
na rok 2019
57724,00

Rozpočet
na rok 2020
58724,00

61150,92

57624,00
0,00
0,00

57724,00
0,00
0,00

58724,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
89965,85

Rozpočet na
rok 2018
57624,00

Rozpočet
na rok 2019
57724,00

Rozpočet
na rok 2020
58724,00

50024,95
39940,90
0,00
198,60

57624,00
0,00
0,00

57724,00
0,00
0,00

58724,00
0,00
0,00

32223,86
177,25

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016
204698,06

Skutočnosť
k 31.12.2017
213246,75

130186,32

165972,22

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

95643,91

131429,81

Dlhodobý finančný majetok

34542,41

34542,41

Obežný majetok spolu

74226,49

46989,27

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

165,95

1440,09

74060,54

45549,18

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

285,25

285,26

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

10

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2016
204698,06

Skutočnosť
k 31.12.2017
213246,75

192695,62

202173,05

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

157,57

157,57

0

0

Výsledok hospodárenia

5786,16

9477,43

Záväzky

4100,61

3611,99

375,00

400,00

0

0

311,93

283,87

3413,93

2928,12

0

0

7901,83

7461,71

Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku: obec v roku 2017 zaznamenala technické zhodnotenie
Domu smútku rozsiahlou rekonštrukciou.

-

predaja dlhodobého majetku : obec v roku 2017 nepredala žiadny dlhodobý majetok

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov : obec nemá žiadny úver

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

52,99

1301,32

Pohľadávky po lehote splatnosti

112,96

138,77

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

3725,61

3211,99

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Obec v roku 2017 nezaznamenala významný pokles pohľadávok
a záväzkov. V pohľadávkach vznikol nárast v dôsledku dobropisov za energie.

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

51324,84

51403,53

7813,25

7261,65

51 – Služby

10155,20

10135,02

52 – Osobné náklady

26839,63

27849,96

53 – Dane a poplatky

0

0

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

0

0

4367,00

4555,00

50 – Spotrebované nákupy

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok (po
zdanení)
/+ kladný HV, - záporný HV/

1634,66

1291,24

0

0

515,10

310,66

0,59

0

57111,59

60880,96

80,68

108,68

54204,32

57122,59

642,56

1818,49

0

0

573,34

0

1610,69

1831,20

5786,16

9477,43
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 9477,43 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 :
V nákladoch obec za rok 2017 nezaznamenala významné zmeny.
Vo výnosoch bolo v roku 2017 mierne zvýšenie a to z podielových daní a zo zvýšeného výberu
dane z nehnuteľnosti v dôsledku zvýšenia sadzieb daní.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
568,30

ŠR

bežné výdavky – na voľby

ŠR

bežné výdavky – na prenesený výkon št. správy

282,78

VÚC

bežné výdavky – kultúra a šport

600,00

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2007o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.
Obec poskytla príspevok na chod Spoločného obecného úradu Levice vo výške 127,59 EUR.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Zmena zastrešenia Domu smútku (rekonštrukcia), vybudovanie chodníka k Domu smútku
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

výstavba detského ihriska

-

terénna úprava za kultúrnym domom
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Tóthová

Schválil: Eva Madarásová

Vo Vyšnom nad Hronom, dňa 12.3.2018
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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