Výročná správa obce

Vozokany

za rok 2008

Jozef Kucharovič
starosta obce

Základná charakteristika obce Vozokany
Obec Vozokany 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 je obyvateľov.
Identifikačné údaje :
Názov : Obec Vozokany
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Vozokany č. 100, 956 05
IČO : 00311 324
DIČ : 2021248581
Právna forma : právnická osoba – obec
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.
Geografické údaje:
Obec Vozokany sa nachádza na úpätí Považského Inovca v bočnom údolí horného toku
Hlavinky v nadmorskej výške 237 m n. m. Administratívne je obec zaradená do obvodu
Topoľčany, územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja a do NUTS II Západné
Slovensko. Obec leží 16 km od okresného mesta Topoľčany.
Celková rozloha obce : 980 ha
Nadmorská výška : nadmorská výška v strede obce je 237 m n.m..
Demografické údaje :
Počet obyvateľov k 31.12.2008 : 334 obyvateľov
z toho: žien : 140
mužov : 130
deti a mládež do 18 rokov : 64
Priemerný vek občanov : 36,26 roka
Národnostné zloženie občanov:
národnosť slovenská : 324
národnosť ukrajinská : 6
národnosť iná : 4

História obce :
Prvá písomná zmienka o obci Vozokany pochádza z roku 1318 pod názvom Wezeken,
neskôr Vozokany – rok 1773, ma . Vozokány, Vezekény.
Symboly obce :
Erb, vlajka, pečať
Služby v obci poskytujú :
Slovenská pošta : na území obce na priamo nenachádza, sídlo Slovenskej pošty je v obci
Radošina, vzdialená od obce Vozokany 5 km
Zdravotníctvo : na území obce sa priamo nenachádza, avšak pediatrická ambulancia,
ambulancia pre dospelých, zubná ambulancia, gynekologická ambulancia, lekáreň, sa
nachádzajú v obci Radošina, vzdialená od obce Vozokany 5 km
Občerstvenie : M-Bar, Jozef Mizerák Vozokany
Potraviny : v obci sú 2 predajne potravín – predajňa COOP Jednota Vozokany a predajňa
potravín a mäsových výrobkov IB- Mäso, Igor Božik, Vozokany 142
Rôzne iné predajne a služby :
V obci sa nachádza:
- Výrobňa a predajňa mäsových výrobkov - IB-Mäso Igor Božik, Vozokany 142
- Lestech, Vlastimil Šiška, Vozokany 62 – predajňa Husquarny a oprava kosačiek
- Hospodársky dvor Vozokany – PD Nitrianska Blatnica
Základné orgány obce :
1. starosta obce
2. obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov
zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 02.12.2006 na obdobie 4 rokov.
Za poslancov boli zvolení:
1. Jaroslav Bazala
2. Igor Božik
3. Jana Obšivanová
4. Iveta Franková
5. Vlastimil Šiška
Za starostu obce Vozokany bol zvolený : Jozef Kucharovič

Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch rozhodovalo v roku 2008 na svojich
zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch :
8.2.2008, 5.3.2008, 9.4.2008, 18.4.2008, 15.5.2008, 23.8.2008, 14.10.2008, 26.11.2008,
12.12.2008

Hlavný kontrolór obce :
František uriška, bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce obecným
zastupiteľstvom na obdobie : 6 rokov. Funkciu hlavného kontrolóra obce vykonáva
na úväzok : 0,05 %.
V roku 2008 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok
2008 schváleného obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad :
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce,
zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje
starosta obce.
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Vozokanoch schválené dňa : 9.2.2007,
uznesením č. 2
- obecná rada – 3 poslanci
- športovo-kultúrna komisia – 3 poslanci

Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2008
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako
aj z alších zdrojov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2008.
Obec v roku 2008 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 2008 bol zostavený : bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2008.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2007 uznesením OZ
č. 7 bod 2 písm. c./
V roku 2008 bol zmenený jedenkrát :
- zmena schválená dňa 14.10.2008 uznesením č. 14 bod 2 písm. b./

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2008
Rozpočet obce v Sk :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytok

4,438.000,4,156.000,282.000,-

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

2,438.000,2,419.000,19.000,-

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

1,600.000,1,737.000,137.000,-

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

400.000,0
400.000,-

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008 v Sk

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2008

KZ k 31.12.2008

12,214.441,74

12,695.362,14

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

10,142.441,74

10,623.362,14

Dlhodobý finančný majetok

2,072.000,-

2,072.000,-

Obežný majetok spolu

597.425,72

525.635,65

3.189,20

19.912,-

6.600,-

1.201,-

587.636,52

504.522,65

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

Prechodné účty aktív

0

0

Neobežný majetok spolu
Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok

Časové rozlíšenie

SPOLU

27.072,30
12,811.867,46

13,248.070,09

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

ZS k 1.1.2008

KZ k 31.12.2008

12,724.282,46

12,163.386,80

12,271.448,74

12,501.577,29

452.833,72

-338.190,49

87.585,-

257.779,30

Z toho :
Fondy účtovnej jednotky

/428/

Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho :
Rezervy

67.878,-

Dlhodobé záväzky – zo soc. fondu

4.173,-

3.740,-

Krátkodobé záväzky

83.412,-

186.161,30

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

0

0

Prechodné účty pasív

0

0

Časové rozlíšenie

SPOLU

/384/

826.903,99
12,811.867,46

13,248.070,09

Strana aktív = Strana pasív

Obec od 01.01.2008 začala účtovať podľa Opatrenia MF SR z 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VUC, toto opatrenie pod číslom MF/ 16786/2007-31
nadobudlo účinnosť 01.01.2008.

Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31.12.2008
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v tis. Sk/
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia

Suma v tis. Sk
3
0

624 – Aktivácia dlhod. Hmotného

23

majetku
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy

632 – Daňové výnosy samosprávy

1,340

633 – Výnosy z poplatkov

885

641 – Tržby z predaja dlh. majetku

87

642 – Tržby z predaja materiálu

1

648 – Ost. výnosy s prevádzkovej

4

činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 653 – Zúčtov. ost.rezerv

62

z prevádz.činnosti
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné výnosy

0
0
662 - Úroky

Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov

1
0

693 – Výnosy samosp. z BT zo ŠR

35

od i.VS

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 694 – Výnosy samosp. z KT zo ŠR
obcou
od i.VS

14

alebo VÚC

695 - Výnosy samosp. z BT od ES

17

697 – Výnosy samosp. Z BT od

35

ost.suj.mimo VS
Spolu

2,507

2. Náklady - popis a výška významných položiek /v tis. Sk/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby

Osobné náklady

Dane a poplatky

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v tis. Sk

501 – Spotreba materiálu

268

502 – Spotreba energie

245

511 – Opravy a udržiavanie

16

512 – Cestovné

72

513 – Náklady na reprezentáciu

108

518 – Ostatné služby

364

521 – Mzdové náklady

792

524 – zákonné sociálne poistenie

207

527 – zákonné sociálne náklady

22

538 - ostatné dane a poplatky

3

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – zost. cena predaného dlh. HM

70

542 – Predaný materiál

2

548 – ostatné náklady na prev.

0

činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – odpisy dlh. nehm.

503

a hm.majetku
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie

553 – tvorba os. rezerv z prev.

68

činnosti

časového rozlíšenia
Finančné náklady

568 – ostatné finančné náklady

98

Mimoriadne náklady

0

Náklady na transfery a náklady z odvodu 585 – Nákl.na transf.z rozp.obce
príjmov
Dane z príjmov

7

Spolu

0
2,845

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2008
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)
5. Výnosy
6. Náklady ( bez účtu 591)
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591 Splatná daň z príjmov
Účtovný výsledok hospodárenia

2,506.451,17
2,844.449,66
- 337.998,49
192,00
- 338.190,49 Sk

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2008 je vo výške :
/strata/

- 338.190,49 Sk

Kontrolný výpočet výsledku hospodárenia za účtovné obdobie:
(+/-) Majetok spolu – ( oceňovacie rozdiely + fondy + nevyspor. výsledok hosp. minul. rokov
+ záväzky + časové rozlíšenie + vzťahy k účtom klient. št. pokl.)
Spolu majetok 13,248.070,09 – 13,586.260,58 (súčet) =
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Nevyspor. výsledok hosp. minul. rokov
Záväzky
Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice
Spolu

- 338.190,49 Sk
0,0,12,501.577,29
257.779,30
826.903,99
0
13,586.260,58

Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2008: - 338.190,49 Sk
Účtovná trieda 6 – VÝNOSY
2,506.451,17 Sk
Účtovná trieda 5 – NÁKLADY
2,844.641,66 Sk
Účtovný výsledok hospodárenia
- 338.190,49 Sk

Nakoľko obec v roku 2008 mala vyššie náklady ako výnosy /vysoké náklady boli hlavne
na odpisovanie majetku obce/ , vznikol záporný výsledok hospodárenia.
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2008 – strata, bude v roku 2009 preúčtovaný
nasledovne :
- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia

:

428 / 431

Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu:
Bežné príjmy
2,356.175,99
Kapitálové príjmy
887.400,00
Príjmy spolu
3,243.575,99
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

2,348.989,86
994.001,00
3,342.990,86

Rozdiel príjmov a výdavkov hospodárenia 2008 : - 99.414,87 Sk

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu :
Vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2008 pre tvorbu rezervného fondu výsledok
hospodárenia záporný, /rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami
a bežnými
a kapitálovými výdavkami obce bez finančných operácií / a predstavuje výšku: -99.414,87
Sk, povinný prídel do rezervného fondu za rok 2008 nebude tvorený.
Povinný odvod do rezervného fondu obce za rok 2008 : 0 Sk

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2008 spolu vo výške : 504.522,65 Sk
z toho:
VUB - bežný účet
398.488,47 Sk
DEXIA – bežný účet
3.019,18 Sk
VUB – dotačný účet
500,- Sk
VUB - sociálny fond
3.533,- Sk
VUB – rezervný fond obce
98.982,- Sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SPOLU
504.522,65 Sk

Obec Vozokany má podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
vo výške :
2.072.000,- Sk, t.j. 2.072 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000,- Sk /Zmluva
o bezodplatnom prevode akcií č. 293/2003/ZsVS/.
Obec k 31.12.2008 nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu.
V roku 2008 obec Vozokany realizovala nasledovné investičné akcie :
a) Cestná doprava
Ide o nasledovné investície :
- nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – dopravné zrkadlo v obci v sume:
11.238,40 Sk

b) Rozvoj obcí
Ide o nasledovnú investičnú akciu:
- Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – nákup traktorovej kosačky
JONSERED LT 2122 vo výške: 125.715,10 Sk
- Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – vyhotovenie informačnej
tabule „Náučný chodník – Považský Inovec“ v celkovej sume: 16.660,- Sk

-

c.) Náboženské a cirkevné služby
Obec v roku 2008 uskutočnila investičnú akciu: „Rekonštrukcia Domu smútku“,
v celkovej výške: 840.387,50 Sk, ktorá bola uskutočnená z nasledovných zdrojov:
vlastné zdroje vo výške: 40.387,50 Sk
dotácia MF SR – z Rezervy vlády vo výške: 800.000,- Sk.
Ku dňu 31.12.2008 investičná akcia nie je ukončená, v investičnom zámere sa bude
pokračovať aj v nasledujúcom období.

Obec Vozokany k 31.12.2008 neeviduje žiadne dlhodobé záväzky.
V budúcom období bude obec i na alej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Topoľčanoch v písomnej, aj v elektronickej forme, a to v zákonom stanovenom
termíne.
Po ukončení účtovného obdobia roku 2008 nenastali žiadne udalosti osobitného
významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Vo Vozokanoch, dňa 15.4.2009
Vypracovala : Renáta Burzová

Jozef Kucharovič
starosta obce

