Na schválenie Obecnému zastupiteľstvu predkladá:
Marián K e č k é š, starosta obce
Zverejňovaný a dopĺňaný od: 18. 04. 2016
Schválený: 13. 05. 2016
V Semerove 18. 04. 2016

Účtovná jednotka: OBEC SEMEROVO
Starosta obce: Ján Šima do 19. 03. 2015
Marián Kečkéš od 24. 10. 2015, kedy boli v obci nové
voľby starostu obce.
V období od marca do októbra 2015 bol obecným zastupiteľstvom
poverený na zastupovanie starostu zástupca starostu Marián Kečkéš.
Orgány obce: Obecné zastupiteľstvo malo

v siedmom volebnom období 9
poslancov. Obecné zastupiteľstvo rokovalo ako verejné zhromaždenie občanov na 6
riadnych zasadnutiach a dvoch mimoriadnych.
Pomocné orgány: Obec v 7. volebnom období mala zriadené komisie:
Komisia finančno-investično-rozvojová s počtom poslancov 5
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce s počtom 3 poslancov
Komisiu verejného poriadku s počtom členov 3.
Hlavná obecná kontrolórka: od 16. 09. 2011 je obecnou kontrolórkou Bc. Jarmila
Lehocká, na obdobie 6 rokov.
Delimitované prenesené kompetencie:
Školstvo
Matrika
Stavebné konanie
Pozemné komunikácie a cestná doprava
Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR
Starostlivosť o životné prostredie.

Delimitované originálne kompetencie:
Sociálna agenda
Materská škola
ŠKD
Školské stravovanie v základnej a materskej škole.

Matrika - obec je matričným úradom s vymenovanou matrikárkou a dvoma pomocnými matrikárkami.
Spoločná stavebná úradovňa pri MsÚ Nové Zámky vykonáva stavebnú agendu územné a stavebné
povolenia. Ak je investorom Obec Semerovo, správnym úradom na vydanie stavebného povolenia bola Obec
Dubník. V roku 2015 obec na „činnosť“ spoločného stavebného úradu prispela v zmysle dodatku k zmluve
čiastkou 2 114,00 Eur z toho vo výške 1 332,69 Eur boli prostriedky na prenesený výkon (ŠR) a 781,31 Eur
vlastné prostriedky obce.

Doprava, starostlivosť o životné prostredie, hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR a sociálna agenda sa vo vymedzenej kompetencii vykonáva obcou.
Základná škola s právnou subjektivitou účtuje v systéme podvojného účtovníctva. Jej súčasťou
je školský klub a školská jedáleň, ktoré financuje obec zo svojho rozpočtu – jedná sa o originálnu kompetenciu
obce.
Materská škola a ŠJ pri MŠ je v správe obce a riadená zvolenou a vymenovanou riaditeľkou.

Káblová televízia

je vo vlastníctve obce, má uzatvorenú zmluvu s držiteľom licencie spol. S-Team, s.r.o.
Košice na prevádzkovanie KTV.
Miestne kultúrne stredisko a knižnica sú prevádzkované z rozpočtu obce. Priestory MKS sa vždy
na požiadanie spoločenských a občianskych organizácií poskytujú zdarma.
Obec prevádzkuje obecné zdravotné stredisko, dom smútku, starú a novú zvonicu, prispieva
rímskokatolíckemu farskému kostolu na energiu, na stravu deťom v ŠJ ZŠ a MŠ, prispieva ARRIVA (SAD) na
dopravu vo verejnom záujme, ostatným organizáciám a občianskym združeniam podľa zmluvy.
Oceňovanie majetku: Zakúpený majetok sa oceňuje obstarávacími cenami.

Obec je zaťažená úverom poskytnutým zo ŠFRB číslo úverovej zmluvy 404/1744/2002 zo dňa 1. 7.
2002 v sume 2.881.133,91 Sk (95 636,13 Eur) na stavbu 5. b.j. nájomných bytov nadstavbou obecného
zdravotného strediska, doba splácania úveru 30 rokov. Zostatok úveru k 31. 12. 2015 je 69 787,02 Eur v členení
– do jedného roka vo výške 2 747,68 Eur, so splatnosťou nad 1 rok vo výške 67 039,34 Eur.

Obec má poistený majetok poistnými zmluvami:
UNION poisťovňa - PZ č. 11-4-9318 - poistenie majetku obce, ročné poistné 875,60 Eur od 06. 04. 2012.
UNION poisťovňa – PZ č. 11-47072 – poistenie budov ZŠ ročné poistné 382,68 Eur od 30. 06. 2011.
Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava, č. zmluvy 4439000113 – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb – ročné poistné 107,95 Eur od 09. 11. 2011.
UNIQA BRATISLAVA, č. zmluvy 3337001525 - účinnosť od 01. 09. 2012 - poistenie polyfunkčného domu –
ročné poistné 336,09 Eur.
Povinné zmluvné poistenie na motorové vozidlá DACIA LOGAN a FORD TRANZIT (motorové vozidlo
dobrovoľného hasičského zboru) bolo uzatvorené v poisťovni ALLIANZ, od 11. 12. 2012 (DACIA) a od 28. 12.
2012 (FORD) sú poistené v KOOPERATIVE.
Havarijné poistenie mot.vozidla DACIA č. PZ 9946240560 - ALLIANZ od 10. 12. 2010 - ročné poistné 205,06 Eur.
GENERALI SLOVENSKO - poistenie školák (mš) - PZ č. 9200951463 do 01. 12. 2015 - ročné poistné 120,- Eur.
UNION poisťovňa – úrazové poistenie žiakov – pre materskú školu – ročné poistné 39,60 Eur od 01. 12. 2015.

Obec Semerovo v roku 2015 obdržala nasledovné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu –
granty a transfery, ktoré boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Predmetné
granty boli, resp. budú v stanovenom termíne zúčtované s príslušným štátnym orgánom:
na matriku
na stavebnú agendu
hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov
na starostlivosť o životné prostredie
na cestnú dopravu a pozemné komunikácie
na prenesené kompetencie školstva
vzdelávacie poukazy pre ZŠ
projekt ZŠ/knižnica
príspevok na učebnice pre zš
projekt PRINED pre zš
na cestovné žiakom z obce ČECHY pre ZŠ
príspevok pre deti zo znevýhodneného prostredia
na stravovanie, učebné pomôcky - deťom v hmotnej núdzi
ako náhradný príjemca prídavkov na dieťa
na predškolskú výchovu
na odchodné
voľby
aktivačné práce (ESP + ŠR)
modernizácia verejného osvetlenia

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SPOLU:

1 864,69
1 332,69
472,89
134,17
61,91
287 580,00
4 044,00
2 420,00
440,00
45 306,53
1 250,00
6 148,00
9 718,71
164,64
2 170,00
1 727,00
1 195,42
7 198,71
170 397,89

543 627,25

K 29. 02. 2016 boli s Okresným úradom Nové Zámky, resp. s Okresným úradom v Nitre, zúčtované prostriedky
na voľby, činnosť matričného úradu, registra obyvateľov, prostriedky na prenesený výkon na úseku
školstva,
životného prostredia, stavebného konania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch boli zúčtované prostriedky na stravovanie a učebné pomôcky
pre deti z rodín v hmotnej núdzi a priebežne prostriedky na aktivačné práce.
V hodnotenom období obec obdržala dotáciu z NSK na podporu kultúry vo výške 400,00
Eur. Dotácia bola zúčtovaná 22. 09. 2015 vo výške 318,16 Eur. Rozdiel vo výške 81,84 Eur bol vrátený na účet
NSK.

Obec v roku 2015 poskytla dotácie formou transferu:
- DHZ
- Združenie rodičov
- RKC energie
- FC
- MS
- Zväz invalidov
- SZ chov.pl.holubov
- súbor Úsmev
- NO Cesta sv.Fr.

300,00 Eur
200,00 Eur
843,04 Eur
10 104,50 Eur
856,00 Eur
541,37 Eur
130,00 Eur
1 152,20 Eur
120,00 Eur

Obec mala na rok 2015 schválený rozpočet dňa 13. 12. 2014.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015, zostavený 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 bol zostavený ako vyrovnaný.
Zmena rozpočtu bola schválená Obecným zastupiteľstvom:
- 1. zmena 27. 03. 2015
- 2. zmena 30. 04. 2015
- 3. zmena 19. 06. 2015
- 4. zmena 11. 12. 2015.

PRÍJMY CELKOM

ROZPOČET
schválený po zmenách Skutočnosť
1 211 460,17
773 511
1 196 836

z toho:
772 261

846 076

859 930,59

250

170 398

170 397,89

178 362

178 361,42

1 000

2 000

2 770,27

773 511

1 196 836

1 091 292,17

382 837

387 944

344 141,74

Kapitálové výdavky

61 347

242 670

179 599,60

Finančné výdavky

2 460

173 080

173 268,29

Bežné výdavky ZŠ

326 867

393 142

394 282,54

Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Bežné príjmy ZŠ

VÝDAVKY CELKOM
z toho:
Bežné výdavky obce

Účtovníctvo obce sa vedie v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov,
na základe opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007 v znení neskorších opatrení, ktorými sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie...,
Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 z 5. 12. 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek IÚZ v znení ďalších opatrení, Zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách VS v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF z 8. 12. 2004, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia a metodického usmernenia MF SR k č. MF /010175/2004-42 zo
dňa 08. 12. 2004 a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov. Spracovanie
účtovníctva je prostredníctvom programového vybavenia spoločnosti KEO, s.r.o., Záhorce.
Štvrťročné účtovné závierky v priebehu roku 2015 Obec Semerovo odovzdala prostredníctvom
RISSAM-u.
Ročná účtovná závierka bolo odovzdaná elektronicky, prostredníctvom RISSAM-u.

HOSPODÁRENIE OBCE SEMEROVO
(bez nerozpočtovaných príjmov a výdavkov)
Príjem obce (bežný + kapitál + fo) za rok 2015:
1 208 689,90 Eur
Príjem ZŠ Semerovo za rok 2015:
2 770,27 Eur
celkom príjem:
1 211 460,17 Eur
Výdavky obce (bežné + kapitál + fo) za rok 2015:
697 009,63 Eur
Výdavky ZŠ Semerovo za rok 2015:
394 282,54 Eur
celkom výdavky:
1 091 292,17 Eur
Bežný príjem obce:
859 930,59 Eur
Kapitálový príjem obce:
170 397,89 Eur
Finančné operácie:
178 361,42 Eur
Bežný príjem školy:
2 770,27 Eur
celkom:
1 211 460,17 Eur
Bežné výdavky obce:
344 141,74 Eur
Kapitálový výdavky obce:
179 599,60 Eur
Finančné operácie:
173 268,29 Eur
Bežné výdavky školy:
394 282,54 Eur
celkom:
1 091 292,17 Eur

Bežné príjmy spolu:
Bežné výdavky spolu:

862 700,86 Eur
738 424,28 Eur

Kapitálový príjem vo výške 170 397,89 je príjem NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v členení
prostriedky EU 152 461,27 Eur, prostriedky ŠR vo výške 17 936,62 Eur.
Kapitálové výdavky vo výške 179 599,60 predstavujú hodnotu rekonštrukcie verejného osvetlenia v členení
prostriedky úveru SZRB vo výške 170 619,62 a naša spoluúčasť vo výške 8 979,98 Eur.
V príjmovej časti – v kapitole finančných operácií sú prostriedky z roku 2014 s možnosťou čerpania v roku
2015, resp. prostriedky na vrátenie do ŠR – a to dopravné pre žiakov z obce Čechy vo výške 136,80 Eur,
prijatý úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na „prefinancovanie“ rekonštrukcie verejného osvetlenia
z NFP vo výške 170 619,62 Eur a príjem z predaja cenných papierov PRIMA BANKY vo výške 7 605,- Eur.
Vo výdavkovej časti – v kapitole finančných operácií je splátka úveru zo SZRB vo výške 170 619,62
v členení: prostriedky EU 152 461,27, prostriedky ŠR 17 936,62 a vlastné 221,73 Eur, splátka istiny úveru ŠFRB
vo výške 2 648,67 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Semerovo za rok 2015:

Bežné
kapitálové
výsledok rozpočtového hospodárenia:
finančné operácie

príjmy
862 700,86
170 397,89
1 033 098,75
178 361,42

výdavky
738 424,28
179 599,60
918 023,88
173 268,29

rozdiel
124 276,58
-9 201,71
115 074,87
5 093,13
120 168,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Semerovo za rok 2015 predstavuje
prebytok vo výške 115 074,87 Eur, (bežné a kapitálové príjmy boli vo výške
1 033 098,75 Eur, bežné a kapitálové výdavky vo výške 918 023,88 Eur) bez finančných
operácií. V rozpočtových príjmoch a výdavkoch obce sú „zahrnuté“ príjmy a výdavky
rozpočtovej organizácie – základnej školy.
Prebytok rozpočtu v sume 115 074,87 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ... v znení neskorších
predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 59,10 Eur - dopravné
pre deti ZŠ z obce Čechy na vrátenie do ŠR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 115 015,77 Eur.
Zostatok finančných operácií v sume 5 093,13 Eur navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 5 093,13 Eur.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu
obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 59,10 Eur - dopravné pre
deti ZŠ z obce Čechy, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade
s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu
rezervného fondu za rok 2015 vo výške 120 108,90 EUR.
Stav bežných účtov k 31. 12. 2015 je výsledkom prebytku rozpočtového
hospodárenia predchádzajúcich rokov.

SUMÁR ROZPOČTOVÝCH BANKOVÝCH ÚČTOV K 31. 12. 2015
Rozpočtové účty
193 403,61 Eur
Peniaze
1 313,55 Eur
CELKOM:
194 717,16 Eur
Finančné prostriedky na mzdy a odvody za december 2015 boli dané na „depozitný účet“ obce v úhrnnej výške
12 161,76 Eur. ZŠ má svoj depozitný účet, na ktorom má decembrové mzdy s odvodmi.
Na depozitnom účte obce sú aj prostriedky s možnosťou čerpania v roku 2015. Nevyčerpané prostriedky na
dopravné pre deti ZŠ z obce Čechy vo výške 59,10 Eur, k 31. 12. 2015 evidované na analytickom účte 384 600.

DOKLADOVÁ INVENTARIZÁCIA BANKOVÝCH ÚČTOV –
221 – bankové účty k 31. 12. 2015
Anal. účet 221 000 – VUB SK63 0200 0000 0001 7212 0172
- výpis č.187 z 31. 12. 2015
zostatok
61 513,13
- účtovný stav
61 513,13
Anal. účet 221 001 - PRIMA SK58 5600 0000 0022 0038 4001
- výpis č. 61 z 31. 12. 2015
zostatok
62 573,01
- účtovný stav
62 573,01
Anal. účet 221 002 – PRIMA SK02 5600 0000 0038 4487 8001 (ktv)
- výpis č. 12 z 31. 12. 2015
zostatok
8 064,76
- účtovný stav
8 064,76
Anal. účet 221 003 – TATRABANKA SK34 1100 0000 0026 2075 9084
- výpis č. 12 z 31. 12. 2015
zostatok
61 236,71
- účtovný stav
61 236,71
Anal. účet 221 004 – VUB SK21 0200 0000 0016 0021 8657 (dotačný)
- výpis č. 44 z 31. 12. 2015
zostatok
16,00
- účtovný stav
16,00
Anal. účet 221 010 – VUB SK44 0200 0011 6901 7212 0172 (sociálny fond)
- výpis č. 12 z 31. 12. 2015
zostatok
275,84
- účtovný stav
275,84
Zostatok súhlasí s anal. účtom 472 000
Anal. účet 221 020 – VUB SK70 200 0000 0016 9819 8251 (ŠJ MŠ)
- výpis č. 19 z 31. 12. 2015
zostatok
546,70
- účtovný stav
546,70
Anal. účet 221 030 – VUB SK21 0200 0000 0017 7883 4457 (fond opráv)
- výpis č. 12 z 31. 12. 2015
zostatok
1 748,34
- účtovný stav
1 748,34
Zostatok súhlasí s anal. účtom 479 001
Anal. účet 221 040 – VUB SK78 0200 0000 0019 3356 3854 (depozitný účet)
- výpis č. 12 z 31. 12. 2015
zostatok
59 225,86
- účtovný stav
59 225,86

ÚČTY SKUPINY 22 SPOLU:

255 200,35 Eur

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2015
Stav k 1. 1. 2015
prebytok 2014
Dopravné
Stav k 31. 12. 2015

46 990,84
144,57
-136,80
46 998,61

Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu v roku 2015
Stav k 1. 1. 2015
285,71
tvorba 2015
1 141,25
čerpanie 2015
-1 151,12
Stav k 31. 12. 2015
275,84

Hospodársky výsledok Obce Semerovo za rok 2015:
Hospodársky výsledok – rozdiel výnosov
(565 123,37 Eur) a nákladov (487 901,66
Eur) predstavuje kladný výsledok hospodárenia – zisk – vo výške 77 221,71 Eur,
ktorý bude zúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov na
analytickom účte k syntetickému účtu 428 v roku 2016.

INVENTARIZAČNÝ ZÁPIS (výpis)
napísaný v zmysle §§ 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov k 31. 12. 2015.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2015, uznesením VII/7/2015/A/5c uložilo vykonanie
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015, schválilo členov inventarizačnej
komisie a členov hlavnej inventarizačnej komisie. Inventarizácia sa uskutočnila od 04. 01. 2016 do 25. 01. 2016.
Po vykonaní fyzickej a dokladovej inventúry členovia IK porovnali výsledky s účtovným stavom k 31. 12.
2015. Finančné hodnoty sú v eurách.
Časť I.
SUMÁR ÚČTOVNEJ TRIEDY 0 – DLHODOBÝ MAJETOK
02 Dlhodobý hmotný majetok odpis.
1 915 862,53
03 Dlhodobý hmotný majetok neodpis.
97 568,01
04 Obstaranie dlhodob. majetku
9 150,00
06 Dlhodobý finančný majetok
240 660,69
08 Oprávky k DHM
-1 169 828,79
SPOLU TR. 0:
1 093 412,44
SUMÁR ÚČTOVNEJ TRIEDY 2 – FINANČNÉ ÚČTY
21 Peniaze
1 313,55
22 Účty v bankách
255 200,35
26 Peniaze na ceste
-19,53
SPOLU TR. 2:
256 494,37
SUMÁR ÚČTOVNEJ TR. 3 – ZÚČTOVACIE VZŤAHY
31 Pohľadávky
30 578,31
318 Pohľadávky z nedaň. príjmov
19 287,99
319 Pohľadávky z daňov. príjmov
11 290,32
32 Záväzky
-3 689,89
321 Dodávatelia
- 2 303,19
323 Krátkodobé rezervy
- 840,00
324 Prijaté preddavky /ŠJ MŠ/
- 546,70
33 Zúčtovanie so zamest. a inšt.
- 8 566,32
331 Zamestnanci
- 4 219,37
336 Zúčt. s inšt.soc. ...
– 4 346,95
34 Zúčtovanie daní, dotácií ...
– 842,41
342 Ostatné priame dane
- 842,41
35 Zúčtovanie medzi subj. VS
71 193,92
351 Zúčt. odvodov RO ...
0,32
355 Zúčt. transferov rozpočtu ...
71 193,60
37 Iné pohľadávky a záväzky
- 2 757,30
378 Iné pohľadávky
0,00
379 Iné záväzky
- 2 757,30
38 Časové rozlíšenie nákladov ...
– 556 004,18
381 Náklady budúcich období
1 559,52
384 Výnosy budúcich období
- 557 563,70
SPOLU TR. 3:
- 470 087,87
SUMÁR ÚČTOVNEJ TR. 4 – VLASTNÉ IMANIE A DLHODOBÉ ZÁVAZKY
428 Nevysporiadaný výsledok hosp. ...
– 730 786,03
472 Záväzky zo sociálneho fondu
- 275,84
479 Ostatné dlhodobé záväzky
- 71 535,36
SPOLU TR. 4:
- 802 597,23
FYZICKÁ INVENTARIZÁCIA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOV
Anal. účet 790 000 – OcÚ
36 403,68
Anal. účet 790 001 – Materiál hasičského zboru
7 579,63
Anal. účet 790 003 – Materiál MŠ kabinety
2 799,32
Anal. účet 790 004 – Knižnica MKS
16 252,21
Anal. účet 790 005 – Knižnica MŠ
1 031,39
Anal. účet 790 006 – MŠ
15 343,06
Anal. účet 790 007 – ŠJ MŠ
2 208,39
Anal. účet 790 008 – Drobný nehmotný majetok
2 868,07
Anal. účet 790 009 – Materiál FC
549,03
Anal. účet 790 010 – Materiál MŠ ŠJ v ev.
2 262,46
Anal. Účet 799 000 – Odpísaná pohľadávka
1 691,64
PODSÚVAHOVÉ ÚČTY SPOLU:
88 988,88
Časť II.
V priebehu roka 2015 boli vyradené z dôvodu:
1/ úplného opotrebenia – nepoužiteľnosti:

- drobný majetok:
- hmotný: Umelé stoličky biele 5 ks
Kĺzačka
Trampolína
Magnetofón Philips
Detská knižka zlatý kľúčik
Detské stoličky (šj mš) 5 ks
Detské taniere hlboké 5 ks
Metla do šľahača 2 ks
Filetovací nôž
2 ks
Miska
Elektrický sporák 2 ks
2/ odpredaj akcií PRIMA BANKY

714,18
29,90
161,02
98,92
128,46
0,73
17,45
4,45
3,94
26,50
6,47
236,34
5 187,00

Inventarizačná komisia konštatuje, že skutočný stav majetku OBCE SEMEROVO súhlasí so stavom
evidenčným. Inventarizačné rozdiely neboli zistené.
V Semerove 25. 01. 2016
Inventarizačná komisia: Veronika Štefániková, v.r.

Soňa Slobodníková, v.r.

Ildikó Sláviková, v.r.

Hlavná inventarizačná komisia a komisia na vyradenie úplne opotrebovaného, nepoužiteľného majetku súhlasí
s predloženým zápisom a s fyzickou likvidáciou úplne opotrebovaného a nepoužiteľného majetku.

HOSPODÁRENIE Základnej školy SEMEROVO č.110 za rok 2015
Hospodársky výsledok Základnej školy Semerovo za rok 2015:
Hospodárenie je vyrovnané výnosy sa rovnajú nákladom (výnosy 416 259,06 Eur
a náklady 416 259,06 Eur).
Základná škola s právnou subjektivitou so ŠJ a ŠKD účtuje v systéme podvojného
účtovníctva, má vypracované interné smernice na ochranu a nakladanie so zvereným majetkom a vnútornej
kontroly. Účty má zriadené vo VÚB banke Nové Zámky.
Od 15. 10. 2014 je menovanou riaditeľkou ZŠ Semerovo PaedDr. Janka Mičeková. Je štatutárnou zástupkyňou,
zodpovedná za zverený majetok, hospodárske prostriedky, vnútornú kontrolu a riadenie.
a./ všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu hospodárskych prostriedkov sú odovzdané a zúčtované,
b./ všetky príjmy a výdavky týchto prostriedkov sú zachytené v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii
a skontrolované,
c./ majetok školy - budovy a internetová učebňa je poistená v majetku obce,
d./ stav majetku Základnej školy v Semerove je zdokumentovaný v inventarizácii k 31. 12. 2015,
e./ štvrťročné účtovné závierky v priebehu roku 2015 Základná škola v Semerove odovzdala
prostredníctvom programu RISSAM
elektronicky, ročná účtovná závierka bola elektronicky odoslaná
prostredníctvom RISSAM-u.
Stav finančných prostriedkov na účtoch Základnej školy Semerovo k 31. 12. 2015
Analytický účet 221 000 Školská jedáleň - výpis z účtu 12/2015 z 31.12.2015:
176,80 €
čú 1782600151 IBAN SK3402000000001782600151
účtovný stav:
176,80 €
Analytický účet 221 001 Sociálny fond - výpis z účtu 12/2015 z 31.12.2015:
2 978,45 €
čú 1782591857 IBAN SK9602000000001782591857
účtovný stav:
2 978,45 €
-súhlasí na zostatok účtu 472 000 záväzky zo SF
Analytický účet 221 002 Depozit - výpis z účtu 12/2015 z 31.12.2015:
31 920,38 €
čú 2248580159 IBAN SK9002000000002248580159
účtovný stav:
31 920,38 €
Analytický účet 221 003 Fondový účet - výpis z účtu 12/2015 z 31.12.2015:
0,00 €
čú 2629968157 IBAN SK0902000000002629968157
Zrušený účet 15.01.2015
Analytický účet 222 000 Hlavný účet – výdavkový rozpočtový účet
-2,71 €
výpis z účtu 12/2015 z 31.12.2015 čú 1782576956 IBAN SK6702000000001782576956
účtovný stav:
0,00 €
Rozdiel vznikol tým, že sa vyčerpali prostriedky a zostatok na účte zostal menší ako poplatky banke za 12/2015.
Vznikla pohľadávka voči OcÚ na účte 378.

Analytický účet 223 000 Príjmový účet rozpočtový – výpis z účtu 12/2015 z 31.12.2015
čú 1782597554 IBAN SK2202000000001782597554
účtovný stav:

ÚČTY SKUPINY 22 SPOLU

16,00 €
16,00 €

35 091,63

INVENTARIZAČNÝ ZÁPIS (výpis)
napísaný v zmysle §§ 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov k 31. 12. 2015.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2015, uznesením VII/7/2015/A/5c uložilo vykonanie
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015, schválilo členov inventarizačnej
komisie a členov hlavnej inventarizačnej komisie. Inventarizácia sa uskutočnila od 04. 01. 2016 do 25. 01. 2016.
Po vykonaní fyzickej a dokladovej inventúry členovia IK porovnali výsledky s účtovným stavom k 31. 12.
2015. Finančné hodnoty sú v eurách.
Časť I.
SUMÁR ÚČTOVNEJ TRIEDY 0 – DLHODOBÝ MAJETOK
02 Dlhodobý hmotný majetok odpis.
232 749,97
03 Dlhodobý hmotný majetok neodpis.
11 757,29
Medzisúčet
244 507,26
08 Oprávky k DHM
-173 313,66
SPOLU TR. 0:
71 193,60 €
SUMÁR ÚČTOVNEJ TRIEDY 2 – FINANČNÉ ÚČTY
21 Peniaze
0,00
22 Účty v bankách
35 091,63
26 Peniaze na ceste
0,00
SPOLU TR. 2:
35 091,63 €
SUMÁR ÚČTOVNEJ TR. 3 – ZÚČTOVACIE VZŤAHY
32 Záväzky
214,94 €
324 Prijaté preddavky
214,94
33 Zúčtovanie so zamest. a inšt.
29 086,71 €
331 Zamestnanci
17 880,82
336 Zúčt. s inšt.soc. ...
11 205,89
34 Zúčtovanie daní,
2 629,73 €
342 Ostatné priame dane
2 629,73
35 Zúčtovanie medzi subj. VS
71 193,92 €
351 Zučt.odvodov prijmov rozpočt. org. do rozpočtu zriaďovateľa
0,32
355 Zúčt. transferov rozpočtu ...
71 193,60
37 Iné pohľadávky a záväzky
170,57
378 pohľadávka voči OcÚ
-4,04
379 Iné záväzky
174,61
38 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
2,71 €
381 Náklady budúcich období
-851,99
384 Výnosy budúcich období
854,70
SPOLU TR. 3:
103 298,58 €
428 Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov
8,20
472 Záväzky zo sociálneho fondu
2 978,45
SPOLU TR. 4:
2 986,65 €
Časť II.
PODSÚVAHOVÉ ÚČTY SPOLU:
Anal. účet 790 002 – Učeb.pomôcky
10 121,20
Anal. účet 790 004 – Počítače + elektrotechnika
38 316,55
Anal. účet 790 005 – Fond učebníc
10 229,87
Anal. účet 790 006 – Lavice + nábytok
31 644,97
Anal. účet 790 007 – Materiál, náradie
2 187,49
Anal. účet 790 008 – DHM I ŠJ ZŠ
72,16
Anal. účet 790 009 – DHM II ŠJ ZŠ
5 391,82
Anal. účet 790 010 – Hasiace prístroje a príslušenstvo
801,89
Anal. účet 790 011 – Hud.nástroje, ost.pomôcky
2 931,78
Anal. účet 790 012 – Učiteľská knižnica
119,71
Anal. účet 790 013 – Žiacka knižnica
465,96
Anal. účet 790 014 – Kabinety
4 193,57
Anal. účet 790 015 – ASFEU učebné pomôcky
74 112,50
Anal. účet 790 017 – PRINED
8 936,38
Anal. účet 790 017 – PRINED materiál - knihy
1 949,98
Anal. účet 790 018 – Čitáreň
1 640,00
PODSÚVAHOVÉ ÚČTY TR. 7 SPOLU:
193 115,83 €
Časť III.
K 31.12.2015 inventarizačná komisia súhlasí s vyradením:
- učebníc pre opotrebenie v objeme 1 638,51 €. (rozpis vyradených učebníc priložený v prílohe č. l)

- pre úplné opotrebenie vyradiť fax v sume 202,48 € (rozpis v prílohe č. 2).
- pre úplné opotrebenie vyradiť 2 ks stolíky pod počítač zostava (á48,50) v sume 97 € (rozpis v prílohe č. 3 ).
Inventarizačná komisia konštatuje, že skutočný stav majetku Základnej školy Semerovo súhlasí so stavom
evidenčným. Inventarizačné rozdiely neboli zistené

Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu Základnej školy v roku 2015
Stav k 1. 1. 2015
tvorba 2015
čerpanie 2015
Stav k 31. 12. 2015

3 223,42
2 531,97
-2 776,94
2 978,45

Záverečný účet Obce Semerovo bol zverejnený
a dopĺňaný na úradnej tabuli a web stránke obce
od 18. 04. 2016.
Záverečný účet obce Semerovo je predložený
k prerokovaniu
a
obecné zastupiteľstvo SEMEROVO
schválilo
záverečný účet obce za rok 2015 výrokom
BEZ VÝHRAD – S VÝHRADAMI.

V Semerove dňa 18. 04. 2016
Spracovala: Štefániková, v.r.

Marián Kečkéš, v.r.
starosta obce

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Semerovo
k návrhu záverečného účtu za rok 2015

V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

predkladám

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Semerovo

za rok 2015.

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Semerovo za rok 2015. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej
stránke obce Semerovo a bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Zohľadňuje aj ustanovenia zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné
súvisiace právne normy.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný aj v súlade so Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce s finančnými prostriedkami a so Zásadami hospodárenia a nakladanie
s majetkom Obce Semerovo.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu a usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť
všeobecných právnych predpisov.

a neposkytla žiadne záruky v zmysle

Finančné hospodárenie Obce Semerovo sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený na
riadnom zasadnutí OZ dňa 13.12.2014 ako vyrovnaný , v príjmovej aj výdavkovej časti vo
výške 773 511 Eur.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný štyri krát a to 27.3.
2015, 30.4.2015, 19.6.2015 a 11.12.2015. Po úpravách bola výška rozpočtu 1 196 836 Eur so
zachovaním vyrovnanosti príjmov a výdavkov.

V roku 2015 dosiahla obec skutočné príjmy vo výške 1 211 460,17 €
z toho príjmy bežného rozpočtu vo výške

859 930,59 €

príjmy kapitálového rozpočtu

170 397,89 €

a finančné príjmové operácie vo výške

178 361,42 €

a príjem ZŠ je

Výdavky za rok 2015 boli vyčerpané v sume

2 770,27 €.

1 091 292,17 €

Z celkovej sumy boli bežné výdavky obce

344 141,74 €

Celkové kapitálové výdavky obce sa čerpali vo výške

179 599,60 €

Finančné operácie boli vo výdavkoch

173 268,29 €

Bežné výdavky školy boli v sume

394 282,54 €.

Stav na účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov je
255 200,35 € z toho:
Na účte sociálneho fondu je zostatok

275,84

Účet ŠJ MŠ má zostatok

546,70

Na dotačnom účte je zostatok
Účet fondu opráv má stav

16,00
1 748,34

Zostatok depozitného účtu je:

59 225,86

Sumár rozpočtových účtov predstavuje sumu:

193 403,61

Zostatok finančných prostriedkov v pokladni bol

1 313,55

Stav fin. prostriedkov na účtoch ZŠ Semerovo k 31.12.2015 je vo výške : 35 091,63 Eur.
Obec je zaťažená úverom zo ŠFRB na stavbu 5 b.j. nájomných bytov nadstavbou
obecného zdravotného strediska so zostatokom úveru k 31.12.2015 vo výške 67 039,34 €.

Súčasťou Záverečného účtu je Inventarizačný zápis z prevedenej inventarizácie majetku obce
a školy k 31.12.2015 a inventarizácia bankových účtov. Zostatky na účtoch obce pri
porovnaní s ich bankovými výpismi sú zhodné. Inventarizácia finančných prostriedkov sa
počas roka vykonávala mesačne.
Návrh záverečného účtu Obce Semerovo za rok 2015 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona a bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2015 a hospodárenie obce za rok 2015 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy boli overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2015 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu Obce Semerovo k 31.12.2015 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Semerovo za rok 2015 predstavuje
prebytok vo výške 115 074,87 Eur čo je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými
príjmami /1 033 098,75 Eur/ a bežnými a kapitálovými výdavkami /918 023,88
Eur/ bez finančných operácií.
Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 115 015,77 Eur a zostatok
finančných operácií vo výške 5 093,13 Eur navrhujem v plnej výške použiť na
tvorbu rezervného fondu.
Vzhľadom na to, že stav hospodárenia obce bol v roku 2015 prebytkový, možno
konštatovať, že obec Semerovo vynakladala finančné prostriedky účelne a
hospodárne.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Semerovo za rok 2015 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Semerove 13. mája 2016

Bc. Jarmila Lehocká, v.r.
hlavná kontrolórka obce

