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1. Základná charakteristika obce
Obec Vieska nad Žitavou je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho
územia a potrieb obyvateľov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacimi na území obce, ako aj
k obyvateľom žijúcim na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20 uvedeného zákona.
Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 a č.
MF/25189/2008-311.

1.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky

Obec Vieska nad Žitavou

Sídlo účtovnej jednotky

Vieska nad Žitavou 64, 951 52

Právna forma

Právnická osoba – obec sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a Ústavou SR

Dátum založenia/zriadenia

1991

Spôsob založenia/zriadenia

Zo zákona

IČO

00308617

DIČ

2021058765

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia
obce a potreby jej obyvateľov

Iné všeobecné údaje

460 obyvateľov
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Informácie o vedúcich predstaviteľov a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

Štefan Mladý – starosta obce Vieska nad Žitavou

Zástupca štatutárneho orgánu
/meno a priezvisko/

Radoslav Šabík
8,0

Priemerný počet zamestnancov
počas účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov
Organizačné
jednotky

členenie

1
Starosta obce:
Štefan Mladý
Zoltán Nagy
účtovnej Kontrolór:
Ekonóm:
Mgr. Monika Badová
Samostatný referent: Mária Kunkelová
Prevádzkoví zamestnanci: Ladislav Ürge
Anna Šimková
Riaditeľka MŠ:
Jana Rajtarová
Školská jedáleň:
Zuzana Kaločaivá
Opatrovateľstvo:
Anna Šimková

Základné orgány obce

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Obecné zastupiteľstvo:
Miroslav Mladý
Radoslav Šabík
B.S.B.A. Peter Kollár
Václav Zelenka
Ján Lévay
Starosta: Štefan Mladý
Kontrolór obce: Zoltán Nagy
Ochrany verejného záujmu, komisia finančná,
komisia sociálna bytová, zdravotná, komisia
kultúry a športu

1.2. Geografické a demografické údaje
Obec Vieska nad Žitavou sa nachádza na západnom Slovensku, územne patrí do
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Od okresného mesta Zlaté Moravce je vzdialená 10 km.
Je rozložená v kotline, ktorú vymodelovala eróznou činnosťou rieka Žitava. Rozloha
katastrálneho územia obce je 546 ha, pričom v prevahe je poľnohospodárska pôda, v menšom
zastúpení lúky a vinohrady. Vzhľadom k priaznivým klimatickým a pôdnym podmienkam, je
vhodná pre intenzívne poľnohospodárstvo. Obec sa nachádza v nadmorskej výške od 160 m
do 210 m, stred obce je v nadmorskej výške 185 metrov.
Obyvatelia obce sú prevažne Slováci (98,32%). Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2001 v obci žilo 466 obyvateľov, z toho 232 žien ( 49,79 %) a 234 mužov (50,21 %)
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Rozvoj bývania sa v zásade nepriamo považuje za funkciu stavu a rozvoja hospodárskych
aktivít obce a jej blízkeho okolia (pre podmienky obce Vieska nad Žitavou zohráva významnú
úlohu najmä blízkosť miest Zlaté Moravce a Vráble), pričom rozvoj bývania je v priamej
závislosti od stavu a zmien kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok užívateľov bývania –
obyvateľstva a miestnych podmienok.
Vývoj počtu obyvateľstva v obci Vieska nad Žitavou
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet obyvateľov obce
460
457
459
458
472
470
456
450
456

Vývoj počtu narodených v období 2015
Rok
2015
Počet
8
Vývoj počtu zomretých v období 2015
Rok
2015
Počet
4
Vývoj počtu prisťahovaných do obce v období 2015
Rok
2015
Počet
8
Vývoj počtu odsťahovaných z obce v období 2015
Rok
2015
Počet
16
Základná škola sa v obci nenachádza, je integrovaná do plne organizovanej Základnej školy
Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch. Od roku 1973 je v obci zriadená materská škola, ktorá
vznikla v priestoroch bývalej štvortriednej základnej školy. V roku 2004 bola premiestnená
do viacúčelovej budovy. Materská škola nemá právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je
Obec Vieska nad Žitavou. V súčasnosti ju navštevuje 11 detí.
V obci sa nachádza predajňa COOP Jednota Nitra a viacero menších prevádzok: predajňa
okrasných drevín, autocentrum, autoklampiarstvo, kaderníctvo a bufet.
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1.3. História obce
Prvá písomná zmienka o obci Vieska nad Žitavou je z roku 1406. Názvy obce v archívnych
materiáloch boli rôzne. V historických dokumentoch je obec spomínaná ako Kisfalud,
Barskisfalud, Warallekysfalvo, Wyfalu, Wieska, Tekovská Vieska a od roku 1927 Vieska nad
Žitavou.
Erb obce má svoj význam najmä z hľadiska kultúrneho dedičstva a tradícií obce. V čiernom
štíte sú ostrím odvrátené radlice – lemeš a čerieslo – všetko zlaté. Erb posúdila Heraldická
komisia Ministerstva vnútra SR kladne a dňa 11. novembra 1996 ho odporučila na zapísanie
do Heraldického registra SR. Zástava patrí k symbolom obce. Pozostáva z piatich pozdĺžnych
pruhov v čiernej a žltej farbe a je ukončená dvomi zostrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

2. Údaje o rozpočtovom hospodárení obce Vieska nad Žitavou
za rok 2015
Rozpočet obce Vieska nad Žitavou bol zostavený v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, a to v členení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Rozpočet bol v zmysle § 9 odst. 1 -3 a § 21 odst. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov zostavený ako viacročný
t. j. na roky 2015– 2017

2.1.Rozpočet Obce Vieska nad Žitavou
na rok 2015 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 19uznesn/2015 dňa
26.1.2015
Rozpočet obce sa schválil obecným zastupiteľstvom ako vyrovnaný. Schválený rozpočet
obce Vieska nad Žitavou bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný päť krát:
1. uznesením č. 30/2015 dňa 13.4.2015
2. uznesením č. 43/2015 dňa 29.6.2015
3. uznesením č. 67/2015 dňa 7.12.2015
4. uznesením č. 68/2015 dňa 7.12.2015 rozpočtové opatrenie starostu obce
5. uznesením č. 85/2016 dňa 1.2.2016 rozpočtové opatrenie starostu obce
UKAZOVATEĽ

ROZPOČET 2015

BEŽNÉ PRÍJMY
BEŽNÉ VÝDAVKY
Saldo bežného rozpočtu
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
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Posledný
UPRAVENÝ
ROZPOČET

164538
144398
+20140

181678
146019
+35659

0
10759

119595
66830

Saldo kapitálového rozpočtu

-10759

+52765

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
CELKOM
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
CELKOM
ROZDIEL

164538

301273

155157

212849

+9381

+88424

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Saldo finančných operácií

10759
20140
-9381

55476
143900
-88424

175297
175297
0

356749
356749
0

PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM
ROZDIEL

2.2.Bilancia príjmov a výdavkov
Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2015 je nasledovná:
Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2015

% plnenia

356749

364036,62

102,04 %

Rozdiel
Skutočnosť rozpočet
+7287,62

Príjmy
celkom
Výdavky
celkom
Rozdiel

175297
175297

356749

344035,22

96,43%

-12713,78

0

0

Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 102,04 %. Výdavky boli
čerpané na 96,43%
2.2.1.Plnenie príjmov rozpočtu
Príjmovú časť rozpočtu obce Vieska nad Žitavou tvoria bežné príjmy, kapitálové a finančné
operácie.
Plnenie tejto základnej štruktúry rozpočtu bolo nasledovné:
názov

rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
k 31.12.2015

% plnenia

bežné
kapitálové
finančné operácie
príjmy celkom

164538
0
10759
175297

181678
119595
55476
356749

181523,16
119593,77
60475,48
364036,62

99,91
100
109,01
102,04
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Bežné príjmy rozpočtu
sa členia na: daňové , nedaňové, tuzemské bežné, granty a transfery tak ako sú uvedené
v tabuľke:
Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2014

Daňové
nedaňové
Granty transfery
Bežné
príjmy
spolu

133270
30511
757
164538

134294
46144
1270
181678

134285,57
45967,87
1269,72
181523,16

%
celkových
príjmov
rozpočtu
99,99
99,61
99,97
99,91

Daňové príjmy:
boli tvorené z podielu na
 výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných pre samosprávu zo
štátneho rozpočtu SR vo výške 99 019,75EUR .
 dane z majetku 22 804,84 EUR
 ostatné dane 12 460,98 EUR
Najvýznamnejšou príjmovou položkou je Výnos dane z príjmov FO v celkovej výške
99 019,75 EUR.

V tabuľke je uvedený prehľad príjmov „Dane z nehnuteľnosti „ v EUR.
Rok
suma
2010
23 662,08
2011
23 294,55
2012
23 303,69
2013
24 520,26
2014
24 181,03
2015
22 804,84
Obec neeviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti.

Miestne dane
-

nevyberané obcou : za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za
ubytovanie, za dobývací priestor,
vyberané obcou: daň za psa, daň za verejné priestranstvo, , komunálny odpad, daň
z nehnuteľnosti, daň za jadrové zariadenia

Podľa VZN č. 6/2012 sa daň za psa vyrubuje vo výške 1,66 EUR/ pes. Evidujeme 55
majiteľov psov.
Daň za verejné priestranstvo sa vyrubuje vo výške 1,65 Eur/deň. Obec v roku 2015 mala
príjem z uvedenej dane vo výške 158,35 EUR.
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Daň za jadrové zariadenie platia Slovenské elektrárne a.s. Mlynské Nivy Bratislava vo výške
7104,48 EUR. Podľa výpočtu: výmera katastra 5464988 m2 x 0,0013 EUR = 7104,48 EUR .
Naša obec sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Mochovce v pásme nad 1/3
polomeru do 2/3 polomeru.
Poplatok za komunálny odpad – k 31.12.2015 bolo vydaných celkovo 191 rozhodnutí za KO
v celkovej výške 5096,89 EUR. Obec neeviduje nedoplatky na poplatkoch za komunálny
odpad.
Nedaňové príjmy
Vyberané obcou: administratívne a iné poplatky, úroky z vkladov, pokuty, príjmy školstva.
Príjmy z vlastníctva majetku......................................................................
17675,92 EUR
Administratívne poplatky..........................................................................
10419,57 EUR
Úroky ........................................................................................................
4,41 EUR
Iné nedaňové príjmy ................................................................................
17867,97 EUR
V tom:
a) Príjmy z vlastníctva: z prenajatých pozemkov: Sú to pozemky v prenájme: Agrospol 5
TM s.r.o., Agronatural , SHR Ján Lévay. ..................
...................
936,43 EUR
b) Príjmy z prenajatých budov .....................................................................
827,38
c) ájomné v 12 bytovom nájomnom dome .................................................... 16029,16
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

administratívne poplatky - správne poplatky .........................................
451,84
d/ ostatné poplatky –, za znečisťovanie ovzdušia ............
35,00
školné ......................................................................................................... 420,00
poplatky v 12 BJ .......................................................................................
214,14
za predaj tovarov a služieb ........................................................................
510,75
za zberné suroviny ...................................................................................
31,35
za energie v 12 BJ......................................................................................
2948,29
cintorínske poplatky ..................................................................................
35,60
zábezpeka v 12 BJ...................................................................................... 1404,65

Úroky z vkladov : Obec vedie účty v Prima banka Slovensko- expozitúra Vráble, a VUB
Nitra, expozitúra Zlaté Moravce.
Na otvorených účtoch bol príjem na úrokoch vo výške ..................................
4,41 EUR
Obec nemá finančné prostriedky na terminovaných vkladoch.
Iné nedaňové príjmy: výťažky z lotérií a iných podobných hier vo výške ........ 101,05 EUR
príjmy z dobropisov....................................................... 328,03 EUR
Granty a transfery: sú účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti
školstva, evidencie obyvateľstva, stavebného úradu, životného prostredia a iných činností
financovaných z cudzích zdrojov. Podrobný rozpis je časti 9.
Kapitálové príjmy
boli získané v celkovom objeme 8500,00 EUR.
 na Dobudovanie viacúčelovej budovy“ vo výške 8500,00 EUR na základe
listu č. MF/016481/2015-442.
 platby z PPA na prefinancovanie projektu hasičskej zbrojnice a verejného
priestranstva
....................................... 46 293,88
........................................ 64 799,89
9

.......................................
.......................................

6 944,08 15% DPH
9 719,98 15% DPH

Príjmové finančné operácie
- sú tvorené prijatými úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami.
Obec v roku 2015 prijala Municipálny úver – Eurofondy s možnosťou čerpania do výšky
46530,00 EUR na predmet....................................Verejné osvetlenie obce Vieska nad Žitavou
- vrátená finančná výpomoc MAS ...................................................... 5000,00 EUR
/táto suma sa v roku 2016 použije na krytie nákladov na Stretnutie Viesok 2016/
2.3. Plnenie výdavkov rozpočtu
Výdavkovú časť rozpočtu obce Vieska nad Žitavou tvoria bežné výdavky, kapitálové
a finančné operácie.
Plnenie tejto základnej štruktúry rozpočtu bolo nasledovné:
názov

rozpočet

bežné
kapitálové
finančné operácie
Nerozpočtované
Výdavky celkom

144398
10759
20140
0
175297

upravený
rozpočet
146019
66830
143900
0
356749

plnenie
k 31.12.2015
134069,70
57478,28
143046,30
9440,94
344035,22

% plnenia
91,82
86,00
99,40
96,43

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie – údaje v EUR
Rozpočet
po skutočnosť
% čerpania
zmenách
Mzdy, platy,
61842
56382,58
služobné príjmy
ostatné osobné
vyrovnania
Poistné a príspevky 22483,00
21451,00
do poisťovní
Tovary a služby
47051,00
43391,39
Bežné transfery
8205,00
6407,81
Splácanie úrokov
6438,00
6436,92
Bežné
výdavky 146019,00
134069,70
spolu
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90,929
95,409
91,126
78,096
99,983
91,816

Zamestnanci pracujúci na:
Plný úväzok .................................................
Čiastočný úväzok .........................................
Dohoda o vykonaní práce ..........................
Iný pracovný pomer /starosta/ ...................

7
1
4
1

Priemerný evidenčný počet vo fyzických osobách za rok 2015........................................ 8,00
Odpracované hodiny zamestnancami spolu................................................................. 11719
Vývoj výdavkov na poistné a príspevkov do poisťovní.
Úlohou Obce ako právnickej osoby je registrovať vznik , zmenu a zánik platiteľa poistného
na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni VZP, Dôvera a Union a Sociálnej
poisťovni. Výška výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní závisia od počtu
zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu ale aj na dohodu o vykonaní práce, či
pracovnej činnosti.
Poistné je odvádzané vo funkčnej klasifikácií verejná správa, finančná oblasť /referendum,
voľby/ , predškolské zariadenie, sociálna práca.

Vývoj výdavkov na položke tovary a služby –významné položky z hľadiska záujmu
Cestovné výdavky
EUR
Rok
Výdavky
celkom
2012
1644,09
2013
1752,86
2014
2087,18
2015
2066,53

Priemerná
cena
1,453-1,607
1,479-1,529
1,411- 1,521
1,287-1,466

Energie – elektrina, verejné osvetlenie, dom smútku, obecný úrad, kultúrny dom, dvor
ľudových remesiel, požiarna zbrojnica, 12 BJ – spoločné priestory – refundované
- plyn
EUR
Rok
Výdavky
celkom
2012
10015,13
2013
9056,83
2014
8205,94
2015
11368,79
V roku 2015v priestoroch kultúrneho domu
neformálna skupina - klub matiek

aktívne pracoval
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klub Jednoty dôchodcov,

Všeobecné služby patria sem výdavky realizované dodávateľským spôsobom napr. tlač
materiálov pre potreby obecného zastupiteľstva 4,20 EUR, hudobná produkcia – PO –
odovzdávanie auta 150,00 EUR, odborné prehliadky kotlov, komínov 176,40 EUR, doména
36,00 EUR, odborné prehliadky kotlov 12 BJ 390,20 EUR,
Špeciálne služby sú tu evidované audítorské poplatky, vyjadrenie k sieti, správa cenných
papierov , súdne poplatky, geometrický plán , príprava žiadostí o NFP , svetelno technické
meranie atď. v celkovej výške 5238,16 EUR.
Ďalšie výdavky sledované v položkách tovarov a služieb:
Bežné výdavky boli použité na aktualizáciu programov, nákup kancelárskeho materiálu,
čistiacich prostriedkov, nákup odborných publikácií, reprezentačné výdavky , úhradu
nájomného COOP Jednota /súčasné zrekonštruované verejné priestranstvo/ , materiál na
drobné opravy, nákup benzínu,
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v EUR.
Rozpočet
úpravách
1. všeobecné verejné
služby
2. civilná ochrana
3. verejný poriadok
4.ekonomická oblasť
5. ochrana životného
prostredia
6. bývanie a občianska
vybavenosť
8. rekreácia, kultúra,
náboženstvo
9.vzdelávanie
10.sociálne zabezpečenie
Spolu

po Skutočnosť
85979,00

% čerpania
81972,15

54,00
750,00
647,00
4694,00

54
725,19
645,29
3991,22

11013,00

12580,14

4967,00

3883,58

27551,00
10364,00
146019,00

20081,98
10136,15
134069,70

95,33
100
96,69
99,73
85,02
114,22
78,18
72,89
97,80
91,81

Finančné operácie
Obec Vieska nad Žitavou pristúpila k prijatiu úveru na krytie svojich investičných zámerovuznesením č.56/2015 z 12.10.2015 na projekt Budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Verejné osvetlenie

rozpočet
50 556,60

skutočnosť
43 519,68

% čerpania
86,08

spolu

50 556,60

43 519,68

86,08

Podľa zmluvy o Municipálnom úvere – Eurofody č. 15/008/15 bodu 4.1. Splácanie úveru
splátky istiny úveru – sú nerovnomerné. V roku 2015 nebolo rozpočtované splácanie istiny
úveru. Obec Vieska nad Žitavou sa zaviazala uhradiť istinu predmetného úveru po prijatí
nenávratného finančného príspevku /NFP/.
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Z rozpočtovaných 20 140,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné
čerpanie: 16139,79 EUR a v upravený rozpočet sa navýšil o 126906,51 EUR kvôli úhradám
istiny na Eurofondy úver – Hasičská zbrojnica a verejné priestranstvo
údaje v tabuľke v EUR

Dexia komunál.úver

rozpočet

skutočnosť

% čerpania

7 686,00

5 880,00

76,5

10 259,79

82,38

16 139,79
126906,51

80,13

Štátny fond rozvoja 12 454,00
bývania
Medzisúčet
20 140,00
Eurofondy
Hasič.zbrojnica
a verejné
priestranstvo

3) Informácia o aktívach a pasívach obce
Aktíva t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky 31.12.2015 prestavujú sumu
1 617 847,24
EUR
Pasíva , t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 predstavujú
sumu 1 617 847,24 EUR.
Členenie aktív
Popis
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
Dlhodobý hmotný majetok súčet
Realizované cenné papiere
Materiál
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC

Brutto
405,41
2132140,4
85972,25
899,21
7475,75

Korekcia
405,41
636328,73
0
0
0

Netto
0
1495811,67
85972,25
899,21
7475,75

Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Náklady budúcich období

103,42
234,95
27082,55
267,44

0
0
0
0

103,42
234,95
27082,55
267,44

Členenie pasív
Popis
Vlastné imanie súčet

Celkový obrat
684791,66

Záväzky

338136,73
4119,68
0
0
0
232693,91

Rezervy
Ostatné rezervy
Dlhodobé záväzky
Zákonné rezervy
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

12450,62
88872,52
594918,85

Bilancia významných pohľadávok:
Po lehote splatnosti: G a G – 332,00 EUR
Tencer – 2310,00 EUR
pokuta Arborétum – 3319,39EUR

Na základe prijatia opatrení a odstránenie nedostatkov a ich plnenia sa každoročne hodnotí
stav pohľadávok. Na dani z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad obec neeviduje
žiadne pohľadávky . Na nájomnom v 12 BJ evidujeme nedoplatok vo výške 468,20 EUR.

4) Splácanie úveru a úrokov, ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2015(spolu s porovnaním
k predchádzajúcemu obdobiu) údaje v EUR
Záväzky
Záväzky celkove, v tom
Krátkodobé
Dlhodobé
Záväzky
Záväzky celkove , v tom
Do lehoty splatnosti
Po lehote splatnosti

2014

2015

252098,95
9408,05
242690,90
2014

245144,53
12556,08
232588,45
2015

252098,95
252098,95

245144,53
245144,53

Eurofondy úver na pokrytie projektu Verejné osvetlenie obce Vieska nad Žitavou
Dátum splatnosti: 31.12.2017
KZ k 31.12.2015 ............................................................................................. 42 799,58
Okrem toho má Obec Vieska prijatý univerzálny úver Dexia Komunál univerzálny úver
Zmluva č. 12/024/07 dátum prijatia: 22.10.2007
Dátum splatnosti 22.10.2023
KZ k 31.12.2015 ............................................................................................... 46072,84 EUR
Obidva úvery sú zabezpečené zmenkou .
4.1. informácia o pohľadávkach a záväzkoch obce
Záväzky podľa § 17 odst. 8 zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
 Suma záväzkov z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných
nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene
ročného nájomného za obecné nájomné byty.....................228 383,93 EUR
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Prehľad splátok úverov a úrokov v tabuľke
Názov úveru
Istina
ŠFRB
10259,79
EUROFONDY126906,51
hasič.zbroj.verej.priestranstvo
Eurofondy – Verej.osvet.
DEXIA KOMUNÁL UNIVER.
5880

Úrok
2313,81
2368,32
359,40
1395,39

Dlhová služba obce:
Skutočné bežné príjmy obce k 31.12.2015................................181523,16 EUR
EUR
Dlhová služba obce, čiže splátka istiny sú vo výške 3,23 % a úrokov v pomere ku skutočným
bežným príjmom spĺňajú zákonnú hranicu 25%.
Do tohto výpočtu sa ŠFRB nezapočítava.

5.Informácia o prijatých grantoch a transferoch
- prijaté zo ŠR na
Stavebný poriadok..................................................... ..........429,66
Životné prostredie..................................................................43,26
Pozemné komunikácie ......................................................... 19,96
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ................. 152,46
Transfer na predškolákov .................................................... 488,00
Voľby ................................................................................ 640,00
Obec Vieska nad Žitavou Uznesením č. 9/7/12/2007 vstúpila do Spoločného stavebného
úradu vo Vrábľoch .
Podľa Zápisu z rokovania starostov obcí tvoriacich spoločný obecný úrad vo Vrábľoch dňa
15.1.2008 je obec povinná poukazovať príspevok z rozpočtu obce na činnosť SsÚ . V roku
2015 členský príspevok bol vo výške 283,20 EUR. Okrem toho obec poukazuje na účet SsÚ
transfer prijatý zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku .
V roku 2015 bol poskytnutý bežný transfer vo výške 429,66 EUR.
SsÚ vydal v roku 2015 pre Obec Vieska nad Žitavou 6 rozhodnutí:
- kolaudačné rozhodnutie1 x , stavebné povolenie 3 x , rozhodnutie o odstránení stavby 1x
územné rozhodnutie 1 x
- Poskytnuté z rozpočtu obce v roku 2015
DHZ transfer
200,00 EUR
Odborná prax
96,00 EUR
Členské príspevok
724,43 EUR
Príspevok pri narodení dieťaťa 300,00 EUR
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6.) Výsledok hospodárenia
Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2016 a výsledok hospodárenia obce –údaje v
EUR
Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu
Finančné operácie

príjmy

výdavky
181 523,16
119 593,77
301116,93
60475,48

VH
134 069,70
57 478,28
191547,98
143046,30

Výsledok
hospodárenia
prebytok

47453,46
62115,49
109568,95
-82 570,82
26 998,13 EUR

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového rozpočtu..
Výsledok hospodárenia finančných operácií je schodok vo výške 82 570,82
Obec nedočerpala v danom rozpočtovom roku všetky účelovo určené prostriedky a preto
suma vo výške 8500,00 EUR a 4181,20 EUR prechádza do budúceho rozpočtového roka.
Tieto finančné prostriedky sa vylúčia z prebytku rozpočtu.

Prebytok rozpočtu vo výške 26998,13 EUR obecné zastupiteľstvo rozdelilo nasledovne:
Upraviť prebytok o rozdiel účelových prstriedkov na sumu 14616,93 EUR. Tieto finančné
prostriedky v celej výške prideliť do rezervného fondu

7) Hospodárenie fondov
V roku 2015 obec Vieska nad Žitavou tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné
mimorozpočtové peňažné fondy – údaje v EUR
názov fondu
rezervný fond
fond opráv

PS k 1.1.
527,73
2625,90

tvorba

čerpanie

2683,64

1983,19

Tvorba a čerpanie fondu opráv v roku 2015
PS
k 1.1.2015
Tvorba
2015

2625,90
2683,64
20,12
3,4
3,2
366

lepidlo
spárovacia hmota
had. Prípojka
oprava kotla
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úhr.FO

KZ k 31.12.
527,73
3326,35

revízia komína
oprava kotla
oprava kotla
prehliadka kotlov
poistenie majetku
oprava kotla
výmena kovania190 dvere 12 BJ

úhr.FO

120
140
75
390,2
309,27
366
∑
1983,19

Povinný prídel

2683,64

KZ 3326,35

Zákonom 443/2011 v § 18 odst. 2 sa presne určuje subjekt tvorby fondu opráv:
(2) Vlastník tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov
na obstaranie nájomného bytu.
Obstarávacia cena:
536727,5 EUR
Ročná tvorba fondu opráv: 0,5%
2683,64

8. Nakladanie s majetkom
.
Obec a jej orgány sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Obec Vieska nad Žitavou a jej orgány užívajú a udržiavajú svoj majetok. Majetkom obce sú
všetky miestne komunikácie a chodníky v obci, 500 m verejného vodovodu v správe
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra, most do majera a do mlyna, parkovisko
pred COOP Jednota, spevnená plocha pred slovenským dvojkrížom, verejné osvetlenie,
rozhlas, nádrž na požiarny šport, verejná zeleň, žľaby a priepust cez cestu s odvodňovacím
kanálom pri č. d. 90. Verejné priestranstvo pred hasičskou zbrojnicou má Obec v dlhodobom
prenájme od COOP Jednota SD Nitra. Priestor cintorína má dvoch majiteľov. Slovenská
republika vlastní novú časť cintorína , Rimsko-katolícka cirkev farnosť Tesárske Mlyňany –
starú časť cintorína. Oplotenie celého cintorína je vo vlastníctve obce.
Vlastníctvom Obce Vieska nad Žitavou sú budovy: viacúčelová budova – kultúrny dom,
obecný úrad, nová požiarna zbrojnica, areál bývalej materskej školy súčasťou ktorého je
i samostatne stojace technické zariadenie /sklad/ s priľahlým priestranstvom , Dvor ľudových
remesiel, autobusové čakárne, dom smútku, kamerový systém,

Svoj majetok udržiava a užíva v prospech občanov. Obec Vieska nad Žitavou svoj majetok
poskytuje bezodplatne do užívania organizáciám, ktoré v obci vykonávajú všeobecne –
prospešné služby napr. DHZ využívajú priestory požiarnej zbrojnice, Jednota dôchodcov
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Slovenska využíva priestory TIKu a malej zasadačky, nezisková organizácia Vínne hody
využíva pivnicu vo Dvore ľudových remesiel, neformálna skupina klub matiek – využíva
knižnicu v priestoroch kultúrneho domu.

Plánované investičné zámery:
Obecné zastupiteľstvo navrhlo v roku 2015 nasledovné investičné zámery:
Revitalizácia studničky pre voľnočasové aktivity
V priestoroch bývalej MŠ- telocvičňa a multifunkčné ihrisko
Výstavba bytovky – využiť priestor po likvidácií hasičskej zbrojnice
Z navrhovaných zámerov sa sčasti pracovalo len na projekte Revitalizácie studničky pre
voľnočasové aktivity.
Ostatné investičné plány sú súčasťou PHSR alebo zásobníka projektov pre budúce plánovacie
obdobie.
Obec so súhlasom OZ požiadala o dotáciu z ministerstva financií , alebo nenávratný
finančná príspevok /NFP/ z eurofondov na investičné akcie:
Dobudovanie viacúčelovej budovy – dotácia poskytnutá
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – NFP poskytnutý
Rekonštrukcia povrchu vozovky cesty Mlynská - žiadosť o NFP podaná
Výstavba multifunkčného a detského ihriska - žiadosť o NFP podaná
Vybudovanie spoločných zariadení – spevnené cesty na viničky – bez súhlasu obecného
zastupiteľstva – žiadosť o NFP podaná
Finančná komisia odporúčala :
-

Realizáciu protipovodňovej ochrany obce
Dobudovanie šatní a priestorov v novej požiarnej zbrojnice,
Zaradiť do rozpočtu:

-

Výsadbu stálozelených drevín na ulici k Žitave / nová ulica pri bytovke/
Vybavenie poslaneckej kancelárie na OU
Vybudovanie kompostoviska na obecnom pozemku
Vybudovanie spodnej stavby detského ihriska

Finančná komisia neodporúčala :
-

Kúpu pozemku na účel vybudovania zberného dvora
Búracie práce starej hasičskej zbrojnice
18

9. Aktivácia služieb a majetku obce, práce vo vlastnej réžií.
Aktiváciou sa rozumejú výkony starostu obce a zamestnancov obce vytvorené vlastnou
činnosťou. Tieto výkony sa stávajú súčasťou majetku obce.
Udržiavacie práce

– údržba verejnej zelene - kosenie, zalievanie, strihanie, rekultivácia
_ údržba cintorína – oprava dlažby, osvetlenia, vybudovanie chodníka
_ údržba miestnych komunikácií – odhŕňanie snehu, zametanie, kosenie
jarkov, oprava
_ údržba verejného rozhlasu
_ údržba malej domovej čističky pri nájomnej bytovke
_ údržba malej domovej čističky pri viacúčelovej budove
_ údržba dažďovej kanalizácie
_ údržba a oprava techniky – kosačky, technického zariadenia
v kultúrnom dome, materskej škole, školskej jedálni, obecného úradu
_ drobné stavebné práce, vodárenské práce, elektrikárske práce v rámci
opráv a rekonštrukcii majetku obce – obecného úradu, nájomnej bytovky

výsadba verejnej zelene, okrasnej zelene

zber plastových fliaš od domu

protipovodňové opatrenia – valy, rigoly,
Obec na týchto prácach ušetrila značné finančné prostriedky.
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