Individuálna výročná správa
obce Haláčovce
za rok 2017

...........................................
Ing.Zuzana Mokryšová
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostky obce
Starostkou obce Haláčovce som od decembra 2014. Individuálna výročná správa obce
Haláčovce za rok 2017 je zostavená na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov, počas
celého roka 2017. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s
cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a organizácii fungujúcich v obci,
konanie akcií pre občanov hlavne za účelom dobrého spolunažívania občanov v rámci obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:

Obec Haláčovce
Obecný úrad Haláčovce, Haláčovce 48, 956 55
00310409
2021053386
starostka obce
0387602397
obec.halacovce@gmail.com

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Zuzana Mokryšová
Peter Bajzík
Ing. Ľubica Gálisová
Mgr.Miroslava Flimelová, Renáta Mozolová, Martin Mokryš,
Ivan Ďurkáč

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Ľubica Gálisová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov od
01.07.2015 do 31.06.2021.
V roku 2017 hlavná kontrolórka obce pracovala v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
schváleného obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad:
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.
Obecný úrad: Haláčovce 48, 956 55
Obec nemá žiadne neziskové, príspevkové ani rozpočtové organizácie.

4. Základná charakteristika obce Haláčovce
Obec Haláčovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
4.1. Geografické údaje:
V porovnaní s ostatnými obcami Slovenska patrí medzi stredne zaľudnené obce. Celková
plocha katastra je 468,3474 ha.
4.2. Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017: 356 obyvateľov
z toho: žien: 176
mužov: 180
deti a mládež do 18 rokov: 104
Obec Haláčovce sa nachádza v západnej časti okresu Bánovce nad Bebravou cca 5 km západne
od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Z hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
4.3. História obce:
Obec sa prvý krát písomne spomína v r. 1407, názov je odvodený od slova halách-ryby. Dá sa
predpokladať, že na území obce boli rybníky. Po tatárskom vpáde keď sa územie vyľudnilo,
bolo územie rozdelené za vojenské zásluhy medzi hradných vojakov z ktorých sa stali šľachtici
a zemania, Haláčovce boli zemianskou obcou. Obyvatelia boli slobodní a oslobodení od
väčšiny daní. V rokoch 1932-1940 bola vybudovaná pevná cesta a prebehla elektrifikácia obce.
V obci sa nachádza futbalové ihrisko, ktoré slúži dodnes pre telovýchovnú jednotu. V roku
1987-1990 v katastri obce bola vybudovaná vodná nádrž s rozlohou 15,75 ha zátopnej plochy.
Slúži ako rybník, zachytávanie vody a na rekreačné účely. Dnes má obec približne 360

obyvateľov a za posledné roky počet obyvateľstva narastá, pribúdajú nové rodinné domy,
občania vybudovali svojpomocne v rokoch 1971-1972 Dom smútku ktorý slúži dodnes na
stretávanie sa pri bohoslužbách. V roku 1997 bola zahájená plynofikácia obce, pokračuje sa vo
výstavbe vodovodu do domácnosti, obec zabezpečuje separovaný zber odpadu.
Na čele samosprávy v obci je starosta obce, ako štatutár a päť volených poslancov. Obec
hospodári s vyrovnaným rozpočtom, snaží sa zlepšiť hospodárske pomery podávaním rôznych
projektov.
4.4. Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať
4.5. Služby v obci poskytujú:
Obchody: COOP Jednota Topoľčany – predajňa rozličného tovaru

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1. Výchova a vzdelávanie
Obec nemá zriadenú materskú školu.
5.2. Sociálne zabezpečenie
Obec nemá zriadenú opatrovateľskú službu.
5.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje najmä kultúrna komisia v spolupráci
s Obecným zastupiteľstvom v Haláčovciach.
5.4. Hospodárstvo
Obec Haláčovce nemá SHR ani v katastri obce Haláčovce nemá sídlo Družstvo.

6. 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce
Haláčovce na rok 2017 bol schválený Uznesením OZ č. 15/2016 v bode B/1 zo dňa 14. 12.2016.

6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 v €.
Rozpočet na rok 2017
113 610

Skutočnosť k 31.12.2017
116 166,50

% plnenia
102,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 113 610 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
116 166,50 EUR, čo predstavuje 102,25 % plnenie.
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
91 560

Skutočnosť k 31.12.2017
111 166,50

% plnenia
121,41

Z rozpočtovaných bežných príjmov 91 560 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
111 166,50 EUR, čo predstavuje 121,41 % plnenie.
 daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
70 460

Skutočnosť k 31.12.2017
87 485

% plnenia
124,16

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 55 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 70 454 EUR, čo predstavuje
plnenie na 128 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11 176,73 EUR, čo je
112,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 013,38 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3 163,35 EUR.
Daň za psa 245,68 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 608,84 EUR
 nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
18 450

Skutočnosť k 31.12.2017
21 116,10

% plnenia
114,45

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 18450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21 116,10 EUR, čo
je 114,45 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov a priestorov vo
výške 19 314,60 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 395,50 EUR, čo je 158 %
plnenie.

. iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Skutočnosť k 31.12.2017
2 446,93

% plnenia
128,78

. prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2017
1 900

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 900 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 446,93 EUR,
čo predstavuje 128,78 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
KÚ ŽP Trenčín
34,39 Životné prostredie
MV SR Bratislava
121,44 Hlásenie pobytu občanov
MF SR Bratislava
568,30 Voľby VÚC
MV SR Bratislava
22,80 Register adries
MV SR Bratislava
Komunálne voľby
MV SR Bratislava
5000 Prevencia kriminality
Recyklačný fond Bratislava
59 Recyklačný fond
TSK
300 610.výročie obce
DPO SR
1400 Dobrovoľná požiar. ochrana
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
5000

Skutočnosť k 31.12.2017
5000

% plnenia
100

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
17 050

Z rozpočtovaných finančných operácií 17 050 EUR nebol žiadny príjem.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov:
pokladňa :
65,90 €
bankové účty :
12 527,48 €
ceniny :
476,00 €

6.2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
113 310

Skutočnosť k 31.12.2017
111 091

% čerpania
98,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 113 310 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 111 091 EUR, čo predstavuje 98,04 % čerpanie.
 Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
91 260

Skutočnosť k 31.12.2017
91 171

% čerpania
99,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 91 260 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 91 171 EUR, čo predstavuje 99,90 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Výdavky verejnej správy
Z rozpočtovaných 91 260 EUR bolo skutočné čerpanie 91 171 EUR, čo predstavuje 99,9 %
čerpanie, z toho Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania -z rozpočtovaných
30 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 32 111 EUR, čo je 107 % čerpanie,
Poistné a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných 12 390 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 11 904,39 EUR, čo je 96,08 % čerpanie.
Rozpočtová oblasť
Z rozpočtovaných 5 700 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 4 071,87 EUR, čo je 71,44 %
čerpanie.
Voľby
Rozpočtované prostriedky neboli, skutočné čerpanie bolo vo výške 392,46 EUR.
Požiarna ochrana
Z rozpočtovaných 1 650 EUR bolo skutočné čerpanie 1 676,39 EUR, čo je 101,60 % čerpanie.
Nakladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných 5 500 EUR bolo skutočné čerpanie 4465,65 EUR, čo je 81,20 % čerpanie.
Všeobecno-pracovná činnosť-rozvoj obce
Z rozpočtovaných 1 210 EUR bolo skutočné čerpanie 1 410 EUR, čo je 116,56 % čerpanie.
Zásobovanie vodou
Z rozpočtovaných 90 EUR bolo čerpanie 0 EUR.
Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 4 300 EUR bolo skutočné čerpanie 2 778,28 EUR, čo je 64,61 % čerpanie.
Rekreačné a športové služby
Z rozpočtovaných 1 750 EUR bolo skutočné čerpanie 1 318,85 EUR, čo je 75,36 % čerpanie.
Kultúrne služby
Z rozpočtovaných 10 100 EUR bolo skutočné čerpanie 7 903,35 EUR, čo je 78,25 % čerpanie.
Cintorínske služby
Z rozpočtovaných 1 300 EUR bolo skutočné čerpanie 1 210,14 EUR, čo je 93,09 % čerpanie.
Vzdelávanie
Z rozpočtovaných 300 EUR bolo skutočné čerpanie 38 EUR, čo je 12,66 % čerpanie.

Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
5 000

Skutočnosť k 31.12.2017
6 409,21

% čerpania
128,18

Skutočnosť k 31.12.2017
13 510,44

% čerpania
79,24

3) Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017
17 050

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17050 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 13 510 EUR, čo predstavuje 79,24 % čerpanie.

7. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
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
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPO
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
111 166,48
111 166,48
0
91 171,29
91 171,29
0
+19 995,19
5 000
5 000
0

6 409,21
6 409,21
0

-1 409,21
+ 18 585,98
0
+ 18 585,98
0
13 510,44
-13 510,44
116 166,48
111 090,94
+5 075,54
0
+5 075,54

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu
v sume 19 995,19 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok
kapitálového rozpočtu v sume 1 409,21 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b)
a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je
prebytok vo výške sume 18 585,98 €. Bilancia príjmových a výdavkových finančných operácií
je schodok vo výške 13 510,44 €.
Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bude vykrytý z prebytku bežného
a kapitálového rozpočtu obce a zostatok 5 075,54 € bude prevedený do rezervného fondu obce.

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

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

978073,43

Neobežný majetok spolu

965225,54

1091055,78

628,12

628,12

Dlhodobý hmotný majetok

913014,07

1038844,31

Dlhodobý finančný majetok

51583,35

51583,35

Obežný majetok spolu

12847,89

13069,38

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

22

0,00

12847,89

13069,38

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

1104125,16

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

978073,43

972019,80

Vlastné imanie

383470,56

397384,41

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

383470,56

397384,41

Záväzky

370724,87

354494,91

z toho :

z toho :

9

Rezervy

400,00

400,00

0,00

0,00

358185,28

343569,62

Krátkodobé záväzky

3867,83

3767,21

Bankové úvery a výpomoci

8271,76

6758,08

223878,00

220140,48

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

8.2 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec Haláčovce k 31.12.2017 eviduje vo svojom účtovníctve záväzok voči ŠFRB na
nájomný bytový dom Haláčovce vo výške 337 678,66 € a zostatok úveru v Prima Banke
Slovensko na budovanie chodníkov v obci Haláčovce záväzok vo výške 6 758,08 €.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 25/2005 právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

TJ Baník Haláčovce – Haláčovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

1 000,00

0,00

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.19/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Obce Haláčovce.

8.4. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
VÚC

Suma prijatých
finančných prostriedkov

Životné prostredie
Hlásenie pobytu občanov
Voľby VÚC
Register adries
Dotácia TSK-oslavy obce
Recyklačný fond

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

34
121
568
23
300
59

Rozdiel

34
121
568
23
300
59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.5. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Haláčovce v roku 2012 uzatvorila zmluvu so ŠFRB na výstavbu nájomného bytového
domu Haláčovce, v ktorej pokračovala počas roka 2017 splácaním úveru ŠFRB.

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

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

v EUR

v EUR

Náklady

88471,84

103034,85

50 – Spotrebované nákupy

22576,64

23476,74

51 – Služby

12376,70

21092,11

52 – Osobné náklady

40332,60

45448,32

0

0

349,12

519,83

55 – Odpisy, rezervy a OP

7519,72

7425,98

56 – Finančné náklady

4263,76

4071,87

1053

1000

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné nákl. na prevádz. činnosť

58 – Náklady na transfery

VÝNOSY
Názov

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

v EUR

v EUR

Výnosy

105570,28

119348,70

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

2484,90

2238,70

63 – Daňové a colné a výnosy z popl.

80008,73

89019,45

64 – Ostatné výnosy

18311,10

17415,40

65 –Zúčtovanie rezerv

0

0

66 – Finančné výnosy

0,61

0

4764,94

10675,15

17098,44

16313,85

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
Hospodársky výsledok

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2017
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných
na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov
591 a 595)
Trieda 6 Výnosy
119348,70 €
Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)
103034,85 €
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením
16313,85 €
----------------------------------------------------------------------------------591 splatná daň z príjmov
0,00 €
Účtovný výsledok hospodárenia
16313,85 €
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2017 je vo výške: 16313,85 € /prebytok/

10. Ďalšie dôležité informácie
10.1. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:

Betónové ihrisko, toalety OcÚ + KD
10.2. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:





Dobudovanie vodovodu
Dobudovanie detského ihriska
Oprava strechy a fasády budovy OcÚ a KD

10.3. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Andrea Pyteľová

Ing. Zuzana Mokryšová
starostka obce

V Haláčovciach, dňa 09.02.2018

Prílohy:


Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky

