Konsolidovaná výročná správa
Obec Strekov
za rok 2014

..................................
Ján Téglás
starosta obce
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1. Úvod
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Strekov

Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Strekov, Blatná 1036, 941 37 Strekov
Telefón:

+421 35 6497 101

Fax:

+421 35 6497 437

e-mail:

ocu@strekov.sk

web:

www.strekov.sk

Okres:

Nové Zámky

Kraj:

Nitriansky

IČO:

00309273

DIČ:

2021060591

Kód obce:

503550

Právna forma:

801 – obec /obecný úrad/

Hlavná činnosť /SK NACE/: 84110 – všeobecná verejná správa
Deň vzniku:

Obec

ako

samostatný

územný

samosprávny

celok

Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou SR.
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ján Téglás

Zástupca starostu obce:

Tomáš Kasnyik

Prednosta obecného úradu: Ladislav Popellár
Hlavný kontrolór obce:

Terézia Skalová

Obecné zastupiteľstvo:

Tomáš Kasnyik, Katarína Mitáková, Judita Sütőová,
Zoltán Kasnyík, Peter Gulyás, František Vida,
Karol Kovács, Ing., Alexander Lebocz, Ing.
Katarína Kecskésová, Mgr.

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:
Finančná komisia
Komisia pre rozvoj, investície a životné prostredie
Komisia pre školstvo a vzdelávanie
Komisia pre kultúru a mládež
Komisia pre šport
Komisia sociálna a zdravotná
Komisia na ochranu verejného poriadku
Obecný úrad:

Matrika a evidencia obyvateľstva – Mária Kovácsová
Evidencia nehnuteľností, miestne dane, pokladníčka
– Rozália Lépőová zast. Zuzana Kovácsová, Mgr.
Obecná polícia – Juraj Halász, Albin Szűcs
Ekonómka, mzdová účtovníčka – Mária Bujnová
Spoločný stavebný úrad – Judit Czibor, Ing., Brigita Krakovská
Podateľňa, miestny rozhlas, knihovníčka, kultúrna referentka
-

Monika Danczi

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje prednosta
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úradu. Obecný úrad zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, odborné podklady a iné
písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia
všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia
obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Rozpočtové organizácie
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Strekov – Kürt 876
Právna forma:

Rozpočtová organizácia obce s právnou subjektivitou

Štatutárny orgán:

Mgr. Irena Bogdányi - riaditeľka školy

Sídlo:

941 37 Strekov, Blatná 876

IČO:

37 860 950

Dátum vzniku:

1.7.2002

Príspevkové organizácie

Obec Strekov nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu
v roku 2014

Neziskové organizácie

Obec Strekov nemala zriadenú žiadnu neziskovú organizáciu
v roku 2014

Obchodné spoločnosti

Obec Strekov nemala zriadenú žiadnu obchodnú spoločnosť
v roku 2014

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie vyjadruje prečo obec Strekov existuje, vízia prezentuje predstavu o (ideálnej)
budúcnosti obce a hodnoty prezentujú princípy fungovania obce (v čo samospráva verí), resp.
spôsob, akým obec Strekov realizuje svoje poslanie a napĺňa víziu. Poslaním obce Strekov je
slúžiť obyvateľom obce, efektívne a transparentne vynakladať zdroje pre rozvoj obce a rozvíjať
obec pri zachovaní jej tradičnej kultúry.
Vízia - Obec Strekov sa stane príjemným miestom pre život obyvateľov s rozvinutou
infraštruktúrou a s vysokým štandardom služieb a centrom tradičného pestovania vína,
rozvinutej poľnohospodárskej činnosti a ľudovej kultúry regiónu, ktoré láka návštevníkov zo
širokého okolia. Medzi hodnoty, s pomocou ktorých chce obec Strekov dosiahnuť svoju víziu,
patrí čestnosť, otvorenosť, pracovitosť, pomoc sociálne odkázaným a udržateľnosť.
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Ciele obce definujú konkrétne výsledky, ktoré jednoznačne odzrkadľujú postup smerom
k napĺňaniu zámerov. Pri programovom rozpočtovaní rozlišujeme tri druhy cieľov:
- výstupové ciele - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované
subjektom samosprávy;
- krátkodobé výsledkové ciele - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po
relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- strednodobé výsledkové ciele - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za
obdobie dlhšie ako jeden rok. Formulujú sa na obdobie 3 – 5 rokov.
Naformulovaný cieľ je:
- konkrétny – špecifikuje, čo komplexne a vizionársky vyjadrený zámer znamená.
- realizovateľný – rozdeľuje zámer na realizovateľné časti. Skutočným umením pri
stanovovaní cieľov je naformulovať ciele, ktoré sú síce výzvou, ale súčasne predstavujú
dosiahnuteľný výsledok pri skvalitňovaní činnosti samosprávy. Cieľ by teda mal byť
konzistentný s rozpočtovými zdrojmi.
- merateľný - zatiaľ čo zámery sú komplexné a nemerateľné, ciele musia byť
kvantifikovateľné (prostredníctvom merateľných ukazovateľov).
- časovo ohraničený – obsahuje informáciu o horizonte dosiahnutia výsledku, a to
prostredníctvom hodnôt merateľných ukazovateľov v jednotlivých rokoch.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001
Z.z. o štátnej štatistike v z.n.p.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a strednej časti potoka Paríž. Najbližšie
mestá sú Nové Zámky juhozápadne 27 km, Komárno južne 36 km
a Štúrovo juhovýchodne 28 km

Susedné obce :

Rúbaň, Pribeta, Svodín a Nová Vieska

Celková rozloha obce :

4.105 ha
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GPS súradnice obce:

47°53'46.38"N,18°24'54.75"E

Nadmorská výška :

v priemere 150 m n.m.

5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov:

1.949 – stav k 31.12.2014 (v roku 2013 bolo 1.961 obyvateľov)

Národnostná štruktúra :

Maďari – 82%, Slováci – 12%, Rómovia – 3% a iné 3%.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímskokatolíci – 66%, reformovaná
kresťanská cirkev – 2,3% a iné 31,7% (nezistené).
Vývoj počtu obyvateľov:

pokles obyvateľstva v posledných 5 rokoch predstavuje približne
20 ľudí

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

táto kategória nie je evidovaná na ÚPSVaR v Nových Zámkoch

Nezamestnanosť v okrese : cca. 9,9%
Vývoj nezamestnanosti :

stagnácia resp. mierny pokles

5.4. Symboly obce
Erb obce: v zelenom štíte strieborný biskup v striebornom, zlato lemovanom habite so
zlatým náprsným krížom, zlatou odvrátenou berlou vo vystretej pravici a zlatým zemským
jablkom v ľavici.

Neoficiálny erb
- v ľavom hornom rohu na zlatom podklade je znázornený Strekovský trojloďový kostol
zasvätený ku cti Všetkých svätých
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- v pravom hornom rohu na modrom podklade sú znázornené čierno-strieborné pracovné
nástroje telegrafných robotníkov. Stupačky, kliešte a izolačný porcelán sú symbolmi ich cechu
založeného v Strekove v r.1876. Toto povolanie toho času bolo unikátne. Strekovčania sa s tým
zaoberali už vyše 100 rokov - telegrafická práca sa stala ich výsadou.
- v ľavom dolnom rohu na červenom základe je znázornený strekovský vinohrad na siedmych
honoch ( Előhegy, Középhegy, Újhegy, Máriavölgy, Szőlővölgy, Farkasfogó a Góré )
- v pravom dolnom rohu na striebornom podklade je znázornená volavka popolavá, ktorá
znázorňuje chránenú krajinnú oblasť v katastri obce - " Parížske močiare“.

Vlajka obce:
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Pečiatka obce:

5.5. História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1075. V r. 1156 daroval ostrihomský arcibiskup
desiatky dediny Kurt kanonikom ostrihomského kostola, v dedine bol ovčinec. Lambert v r.
1255 predal zem Curth magistrovi Povšemu a ďalším zemanom. Z roku 1328 je známy
kamenný kostol. V 14. stor. časť obce patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu, súčasne bol
majetkom Madáryovcov a miestnych zemanov. V období tureckej nadvlády v r. 1552 stálo
v obci 10 domov, v r. 1570 30 domov.

Obyvatelia pestovali hlavne pšenicu a hrozno. Z remesiel sa zaoberali tkáčstvom a
čižmárstvom. Na arcibiskupskom hospodárstve sa konávali dobytčie trhy. Prvá zmienka o
učiteľovi je v kanonickej vizitácii z r. 1754. Rím. kat. barokový kostol Všechsvätých pochádza
z r. 1755, prestavovaný bol v r. 1929.
Obec Strekov je kolískou festivalu vína v širokom okolí a je súčasťou juhoslovenskej
vinohradníckej oblasti a strekovského vinohradníckeho rajónu, ktorý patrí medzi tie
najteplejšie na Slovensku. Mierne južné a juhozápadné svahy, priaznivé pôdne a klimatické
podmienky a svedomitá, starostlivá práca vinohradníkov pravidelne zaručujú vysokú kvalitu
hrozna.
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Vinohrady sú pýchou nejednej strekovskej rodiny, veď pestovanie hrozna a výroba vína v
každej rodine má dlhú tradíciu. Z kvalitnej suroviny sú vyrábané akostné odrodové vína a vína
výberovej kvality, ako sú napríklad bobuľové a hrozienkové výbery. Pravé veľkoplodové
stolové odrody v tunajších podmienkach dozrievajú do nevídaných podôb. Tajomstvo v sude
ukrytého umenia je najvzácnejším dedičstvom od našich predkov.
5.6. Pamiatky

Rímsko - katolický kostol
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5.7. Významné osobnosti obce

Anyalai „PEPES“ Alexander

Ľudovít Danczi

cigánsky primáš

Zsolt Sütő
vinár – autentista

kňaz

Tomáš Kasnyik
vinár, zakladateľ a hlavný organizátor
„Strekovského festivalu vína“

6. Plnenie funkcií obce
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM - Alapiskola, Strekov - Kürt 876
Riaditeľka: Mgr. Irén Bogdányi
Blatná ulica 876
941 37 STREKOV
Tel./fax: +421 35 / 64 97 138
www.zsmstrekov.edu.sk
Konsolidovaná výročná správa_Obec Strekov_rok 2014
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Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Strekov – Kürt 1123
Riaditeľka: Mgr. Gizela Bajlová
Blatná ulica 1123
941 37 STREKOV
Tel./fax: +421 917 538 120
E-mail: strekovms@centrum.sk

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotné stredisko v obci sa nachádza na adrese:
Býčia medz 931
941 37 Strekov
Zdravotnú starostlivosť poskytuje:
HOLMED, s.r.o.
Všeobecný lekár
Tel.: +421 35 6497 119
Konsolidovaná výročná správa_Obec Strekov_rok 2014
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6.3. Kultúra
Knižnica Villebalda Dancziho
Blatná ulica 1036
941 37 Strekov
Tel: +421 35 6497 560

Rímskokatolícky farský úrad
Hlavná 62
941 37 Strekov
Tel.: +421 35 / 6497 120

Konsolidovaná výročná správa_Obec Strekov_rok 2014
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Strekovský festival vína
V obci sa každoročne v mesiaci júl organizuje jeden z najznámejších a pravdepodobne
najväčších multikultúrnych festivalov na Slovensku.
http://strekovin.sk/

V idylickom vinohradníckom prostredí sa zrodila idea o pivničnom festivale, hlavnou úlohou
ktorého bolo a je popri založení tradície a vytváraní celospoločenskej hodnoty, oboznámiť
širokú verejnosť s “kultúrou vína” (a kultúrnou konzumáciou vína) vo svojom prírodnom
prostredí, v spoločnosti úprimných vinárov a šikovných remeselníkov.
Málokedy sa otvára možnosť nielen ochutnať vína špičkovej kvality, ale aj porozprávať sa,
zoznámiť sa s výrobcami, vypočuť ich hlboké myšlienky o víne, a to všetko na jednom mieste,
v jedinečnej atmosfére, medzi honmi vinohradov. Na rozdiel odo dní otvorených pivníc a iných
doterajších možností ochutnávok sme pozvali vinárov – ktorí do svojich vín vkladajú nielen
nevšedné vinárske umenie, ale aj kus svojho srdca – aj z iných oblastí Slovenska i zahraničia,
aby sa festival stal bezhraničným, aby účastníci mali možnosť porovnať metódu výroby,
kvalitu a chuť rôznorodých vín.

Konsolidovaná výročná správa_Obec Strekov_rok 2014
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Otvorením našich vinohradov pre širokú verejnosť chceme ukázať hodnotu práce
vinohradníkov/vinárov – od koreni viniča až po najvzácnejší výsledok ich činnosti: víno.
Bohatým programom Strekovského pivničného festivalu pokračujeme v začatej práci
pomáhať rozvoju miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií, a podporiť rozvoj cestovného
ruchu i agroturistiky v regióne.

Obec žilo a žije čulou kultúrnou a športovou činnosťou. Nachádzajú sa tu agilné a aj v širšom
regióne známe organizácie, spolky a združenia ako napr.: CSEMADOK /Maďarský
spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku/, skauti, zväz poľovníkov, spolok vinohradníkov a
vinárov, futbalový klub, stolnotenisový oddiel /organizuje medzinárodný turnaj Memoriál
Flóriána Hegedűsa/, tradične sa tu koná kalkýšsky festival, súťaže vinárov, konferencia o víne,
Spolu pre všetkých – Klub dôchodcov, atď.

6.4. Hospodárstvo
Významnejšie podnikateľské subjekty v obci sú:







GRANITE AND MARBLE INTERNATIONAL, spol. s r.o., Strekov 94
FERROTECH MasterCraft, s.r.o. , Strekov 741
Poľnohospodárske družstvo Strekov, Strekov 55
STREKOV 1075, s.r.o., Strekov 1075
Coop Jednota, Nové Zámky SD, prevádzky na súp.č. Strekov 383 a 385
Reštaurácia Szekeres, Imrich Szekeres, Strekov 945

Konsolidovaná výročná správa_Obec Strekov_rok 2014

Strana 15

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2014. Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením
č.392/16122013
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.08.2014 uznesením č. 471/14082014
- druhá zmena schválená dňa 05.11.2014 uznesením č. 501/05112014
- tretia zmena schválená dňa 29.12.2014 uznesením č. 26/29122014

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1,080.273,00

1.137.037,37

1.137.348,77

100.03

883.131,00
196.642,00
0.00
500,00

874.698,35
232.262,13
29.576,89
500,00

975.213,86
232.262,13
29.576,89
295,89

100.05
100.00
100.00
59.18

1.076,673.00

1,128.402,96

1,108.920,92

98,27

495.116,00
233.507,00
0,00
348.050,00

523.050,44
257.306,25
0,00
348.046,27

522.469,42
257.306,05
0,00
329.145,45

99,9
100.00
0,00
94,6

Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
875.509,75

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

875.213,86

bežné príjmy RO

295,89

849.118,87

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

522.469,42

bežné výdavky RO

326.649,45

+26.390,88
232.262,13

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

232.262,13

kapitálové príjmy RO

0,00

259.802,05

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

257.306,05

kapitálové výdavky RO

2.496,00

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

-27.539,92
-1.149,04
0,00
-1.149,04
29.576,89

Výdavky z finančných operácií

0,00

+29.576,89
1,137.348,77
1,108.920,92
+28.427,85
-19.613,23
+8.814,62

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 1.149,04 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :z finančných operácií
v sume
1.149,04 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 28.247,85 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu navýšeného o sumu
prostriedkov, ktoré sa vylučujú / nevyčerpané prostriedky zo ŠR/ v sume: 20.762,27
EUR
Zostatok finančných operácií v sume
- tvorbu rezervného fondu

8.814,62 EUR, navrhujeme použiť na:
8.814,62 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 8.814,62 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2014
1,137.348,77

Rozpočet na
rok 2015
854.906,00

Rozpočet
na rok 2016
686.190,00

Rozpočet
na rok 2017
867.690,00

875.213,86
232.262,13
29.576,89
295,89

852.906,00
1.500,00
0,00
500,00

865.690,00
2.000,00
0,00
500,00

865.690,00
1.500,00
0,00
500,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
1,108.920,92

Rozpočet na
rok 2015
845.650,27

Rozpočet
na rok 2016
851.811,00

Rozpočet
na rok 2017
834.555,00

522.469,42
257.306,05
0,00
329.145,45

490.523,00
28.655,27
0,00
326.472,00

507.910,00
13.106,00
0,00
330.795,00

503.760,00
0.00
0.00
330.795,00

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
2,644.166,03 2,787.670,28

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
2,821.744,12

2,409.889,89

2,548.594,00

2,584.744,12

0,00

0,00

0,00

1,980.145,77

2,118.849,87

2,155.000,00

Dlhodobý finančný majetok

429.744,12

429.744,12

429.744,12

Obežný majetok spolu

232.764,10

237,225,74

234.000,00

3.340,23

3.340,23

0,00

0,00

0,00

0,00

272,08

4.147,74

4.000,00

48.307,55

43.878,85

40.000,00

180.844,24

185.858,92

190.000,00

0,00

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

0,00

1.512,04

1.850,54

1.500,00

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
2,644.166,03 2,787,670,28
2,164.300,32

2,125.769,56

2,164.300,32

2,125.769,56

105.777,96

94.823,51

Rezervy

13.542,56

16.521,99

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

17.171,58

15.623,23

8.175,03

4.979,28

66.888,79

57.699,01

374.087,75

567.077,21

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

272,08

4.147,74

Pohľadávky po lehote splatnosti

48.307,55

43.878,85

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

27.720,75

49.331,99

Záväzky po lehote splatnosti

47.343,07

13.346,30

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Porovnaním výsledkov r. 2014 s predchádzajúcim obdobím r. 2013 za konsolidovaný celok
nastal pokles stavu pohľadávok a pokles stavu záväzkov/ lepšie vymáhanie pohľadávok za daň
z nehnuteľností a za komunálny odpad , úhrada došlých faktúr v lehote splatnosti/.
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9. Hospodársky výsledok

za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Náklady

956.319,57

996.858,98

50 – Spotrebované nákupy

148.105,82

131.124,99

130.000,00

130.000,00

51 – Služby

119.769,30

128.273,89

127.000,00

127.000,00

52 – Osobné náklady

524.626,62

566.631,96

592.000,00

592.000,00

53 – Dane a poplatky

10.883,73

136,00

100,00

100,00

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

52.334,04

16.942,77

15.000,00

15.000,00

95.692,89

128.609,09

130.000,00

130.000,00

4.298,10

9.359,93

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.406,04

15.771,22

15.000,00

15.000,00

12,76

9,13

10,00

10,00

934.488,69

958.298,48

34.781,59

31.569,18

45.000,00

45.000,00

529.459,42

550.381,58

580,000,00

600.000,00

37.467,02

20.070,30

21.000,00

21.000,00

18.314,44

13.542,56

0,00

0,00

78,66

109,01

100,00

100,00

314.387,56

342.625,85

345.000,00

340.000,00

-21.830,88

-38.560,50

-24.000,00

-9.000,00

Názov

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
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

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

1,015,100,00 1,015,100,00

991.100,00 1,006.100,00

67 – Mimoriadne výnosy
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/
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Hospodársky výsledok / záporný/ v sume 21.830,88 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 : zvýšenie osobných nákladov v roku 2014 z dôvodu zvýšenia tarifných platov
zamestnancov, zvýšenie odpisov na hmotnom majetku, zvýšenie daňových príjmov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
a) obec
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
Nitra – ŽP
Ministerstvo
dopravy,
výstavby a RR
Ministerstvo
dopravy,
výstavby a RR
Úrad práce soc.
vecí a rodiny –
N.Z.
Úrad práce soc.
vecí a rodiny –
N.Z.
Úrad práce soc.
vecí a rodiny –
N.Z.
Okresný úrad
Nitra – odbor
školstva
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Úrad práce soc.
vecí a rodiny –
N.Z.
Ministerstvo

Matričná činnosť

2.869,09

2.869,09

0

Hlásenie obyvateľov

676,50

676,50

0

Starostlivosť o životné prostredie

192,12

192,12

0

88,56

88,56

0

1.906,50

1.906,50

0

547,80

547,80

0

2.849,18

2.849,18

0

752,22

752,22

0

Pre MŠ

2.496,00

2.496,00

0

Voľby

4.770.73

4.770,73

0

ROEP

1.797,40

1.797.40

0

Dohoda č.31 – menšie obecné pr.

1.222,50

1.222,50

0

Projekt Revitalizácia centra obce

7.919,07

7.979.07

0

Miestne a účelové komunikácie
Stavebný poriadok
HNZ – školské potreby
HNZ – stravovanie
Rodinné prídavky
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pôdoh. SR
Úrad práce soc.
vecí a rodiny –
N.Z.
Úrad práce soc.
vecí a rodiny –
N.Z.
Úrad práce soc.
vecí a rodiny –
N.Z.
Ministerstvo
financií SR

Dohoda č.36– menšie obecné pr.

1.140,90

1.140,90

0

Dohoda XX projekt

4.762,01

4.762,01

0

79,40

79,40

0

-950,15

-950,15

0

Dohoda § 52
Vrátená dotácia–na zvýšenie platov

b) rozpočtová organizácia
Základná škola s VJM Kürt – Strekov
Suma poskytnutých
Rozpočtová organizácia

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

finančných
prostriedkov

ZŠ s VJM Strekov – Bežné
výdavky
ZŠ s VJM Strekov-Vzdelávacie
poukazy
ZŠ s VJM Strekov- dopravné
ZŠ s VJM Strekov - kreditové
ZŠ s VHM Strekov – odchodné
Spolu:

Rozdiel - vrátenie

258.854,00

239.871,82

18.982,18

3.457,00

3.457,00

0,00

4.252,00
298,00
1.581,00
268.442,00

3.620,95
298,00
1.581,00
248.828,77

631,05
0,00
0,00
19.613,23

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č1/2010 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - na bežné výdavky
Strekovin – bežné -Strekovský festival vína
Csemadok ZO – bežné -Folklórny festival
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky
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7.420,00
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2.290,00
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10.3

Významné investičné akcie v roku 2014

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
a) obec:
Projekt: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva
Ide o kontajnery v sume 22.926 EUR a o traktor, náves, nakladač, nosič kontajnerov
v sume : 192.400 EUR
Projekt: Revitalizácia centra obce
v sume. 16.786,18.EUR
Cintorín: Urnová stena
v sume 5.640,54.EUR
Cintorín : Asfaltová cesta
v sume 7.256 EUR
b) Rozpočtová organizácia – základná škola:
Školská jedáleň pri ZŠ – nákup plynového sporáka
V sume: 2.496 EUR
10.4

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Rekonštrukcia strechy Obecného domu
- Výstavba multifunkčného ihriska
- Rekonštrukcia autobusových zastávok
b) rozpočtová organizácia
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracoval:

Schválil:

Bujnová Mária
V Strekove dňa: 5.6.2014
Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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