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I. Základná charakteristika obce
Obec Krškany 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 i 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 zmien a doplnkov a Ústavou
Slovenskej republiky.

Identifikačné údaje:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Hlavná činnosť účtovnej jednotky:

Obec Krškany
Obecný úrad Krškany, č. 115, 934 01
307 157
2021218694
právnická osoba - obec
Všeobecná verejná správa

Geografické údaje:
Obec Krškany leží v Ipeľskej pahorkatine v rozšírenej doline potoka Sikenica, ktorý
vyviera v Štiavnických vrchoch. Vzdialená je 10 km od okresného mesta.
Celková rozloha katastrálneho územia je 1 702 ha.

Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2012
z toho žien:
mužov:
Deti a mládež do 18 rokov:
Priemerný vek:

782
349
433
113
39,28 roka

Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať

Služby v obci poskytujú:
Slovenská pošta: Obec spadá pod Poštu Levice
Zdravotníctvo: Obec spadá pod NsP Levice
Obchody: Predajňa potravín COOP Jednota v Leviciach, predajňa Malé Krškany
Občerstvenie: Pohostinstvo , Bar u PA3KA

Základné orgány obce:
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
3. Hlavný kontrolór obce

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Krškanoch:
1.
2.
3.
4.

Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia sociálna, školstva, kultúry, športu a mládeže
Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

II. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2012
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií,
ako aj z ďalších zdrojov.
1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2011 uznesením č.32
Rozpočet bol zmenený :
- zmena schválená dňa 30.09.2012
uznesením č.54
Rozpočet obce v celých €
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Hospodárenie obce - prebytok :

190 335,00
179 140,00
11 195,00

z toho:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

190 335,00
179 140,00
11 195,00

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Hospodárenie z fin. operácií:

2.

0
0
0

95 510,00
0
0

Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet :
Skutočnosť:

190 335,00
228 014,00

a/ Bežné príjmy- daňové príjmy:
Rozpočet:
Skutočnosť:

181 835,00
171 022,00

Daňové príjmy sú:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
/ z Daňového úradu/
- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa
- daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- daň za užívanie VP
- daň za jadrové zariadenie
K 31.12.2012 obec eviduje daňové pohľadávky v sume 1 483,00 €

113 129,00
35 538,00
571,00
11 397,00
172,00
10 215,00

b/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Rozpočet:
Skutočnosť:

3 300,00
6 690,00

Nedaňové príjmy sú:
- administratívne poplatky a správne poplatky
- poplatky za opatrovateľskú službu a iné platby za výrobky a služby
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a pozemkov

1 434,00
3 947,00
1 310,00

c/ Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet:
Skutočnosť:
-

5 000,00
2 463,00

vratky
dary
úroky

400,00
2 000,00
63,00

d/Obec prijala nasledovné transfery :
Poskytovateľ:
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad ŽP
Krajský školský úrad
ÚPSV a R
Obvodný úrad
Krajský úrad CD a MK
ÚPSV a R

Suma v €:
693,00 €
80,00 €
469,00 €
31 952,00 €
246,00 €
40,00 €
268,00 €

Účel:
Spoločný obecný úrad- stav. odd.
Výkon správy – starostlivosť o ŽP
Činnosť MŠ
Protipovodňové práce
Register obyvateľov
Výkon správy – cestná doprava a MK
Stravné pre deti v HM

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
e/ Kapitálové príjmy :
Rozpočet:
Skutočnosť:

0
11 457,00

Prostriedky z predaja pozemku 1 467,00 € a prostriedky z Úradu vlády 9 990,00€ /oddychová
zóna/.
f/ Príjmové finančné operácie
Rozpočet:
0
Skutočnosť:
95 510,00
- zostatok finančných prostriedkov

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet:
Skutočnosť:

179 140,00
217 394,00

a/ Bežné výdavky
Rozpočet:
Skutočnosť:

179 140,00
207 404,00

V tom čerpanie:
Rozpočtová klasifikácia
Plánovanie, manažment a kontrola
Služby občanom
Prostredie pre život
Komunikácie a verejne priestranstvá
Kultúra a šport
Vzdelávanie
Sociálne služby

Rozpočet:
76 100,00
1 380,00
55 580,00
1 100,00
10 280,00
33 000,00
1 700,00

Skutočnosť
87 925,00
1 515,00
74 918,00
1 106,00
8 718,00
32 337,00
885,00

b/ Kapitálové výdavky:
Rozpočet:
Skutočnosť:
V tom čerpanie:
- Oddychová zóna

0
9 990,00
9 990 ,00 €

4. Finančné usporiadanie vzťahov
a/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ:
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad ŽP
Krajský školský úrad
Obvodný úrad
Krajský úrad pre CD a MK
UPSV a R

..

Účelovo určené:

Suma
celých €
Poskytnutá:
Sp. OcÚ-stavebné oddelenie
693,00 €
Ochrana ŽP
80,00 €
Materská škola pre preškols
469,00 €
Evidencia obyvateľov
246,00 €
Sp.OcÚ – CD a MK
40,00 €
Protipovodňové práce
31 952,00 €

Suma
celých €
Použitá:
693,00 €
80,00 €
469,00 €
246,00 €
40,00 €
31 952,00 €

5. Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2012
Pokladnica
Všeobecná úverová banka
Dexia banka
Sociálny fond
Rezervný fond
Účelový fond Dexia banka
Decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie
Termínovaný vklad
Všeobecná úverová banka - ŠJ
OTP banka

666,69 €
45 448,49 €
27 759,10 €
66,72 €
785,79 €
97,93 €
33 900,00 €
144,91 €
39,48 €

Spolu finančné prostriedky na účtoch a v pokladnici obce: 108 909,11
Ceniny: 220,00 €

6. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2012
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov
a nákladov.
Výnosy
485 012,36
Náklady
252 854,71
_______________________________________________________________
Výsledok hospodárenia
232 157,65

7. Prehľad o stave dlhov k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 nemala žiadne dlhy.
.
-

Obec v roku 2012 evidovala:
záväzky voči zamestnancom vo výške 4 532,33 €
záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam vo výške 2 733,93 €
náklady na overenie účtovnej závierky vo výške 1 400,00 €

III. Z á v e r
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Nitre
v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. Po ukončení účtovného
obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.

V Krškanoch, dňa 31.05.2012

Vypracovala: Ľubica Agárdyová
Ing. Peter Kováčik
starosta obce

