Konsolidovaná výročná správa obce
Š i n t a v a za rok 2017
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Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Šintava
Sídlo:

925 51 Šintava

IČO:

00306193

DIČ:

2021000927

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 031/7892370
Mail:

obec@sintava.sk

Webová stránka: www. sintava.sk

Organizačná štruktúra
Starosta obce:

p. Miroslav Holička

Zástupca starostu obce :

Ing. Marta Mizerová

Hlavný kontrolór obce:

Mária Vedrödyová

Obecné zastupiteľstvo:

9 poslancov

Komisie pri OZ:

5 komisií

Obecný úrad:

4 pracovníčky

Rozpočtové organizácie obce
Názov: Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
sídlo: 925 51 Šintava
štatutárny orgán: PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD
základná činnosť: vzdelávanie

IČO: 37840517
DIČ: 2021677460
telefón: 031/7892434
e-mail:martin.bodis@pobox.sk
webová stránka: www.zssintava.sk
hodnota majetku: 96304,58
výška vlastného imania:43072,66
výsledok hospodárenia: 0

Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec Šintava
je právnickou osobou. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec tvorí konsolidovaný celok s rozpočtovou organizáciou obce, Základná škola s materskou
školou kráľa Svätopluka v Šintave. Štatutárnym orgánom je PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD,
riaditeľ školy. Základnou činnosťou školy je vzdelávanie.

Geografické údaje
Obec Šintava celým svojím zastavaným územím leží na ľavom brehu rieky Váh. Poloha obce je
určená súradnicami 48ｰ 17ｴ severnej zemepisnej šírky a 17ｰ 46ｴ východnej zemepisnej dĺžky, v
nadmorskej výške 125 m. Katastrálne územie má rozlohu 1156 ha. Administratívne patrí do okresu
Galanta v Trnavskom kraji. Susedí s mestom Sereď, obcami Vinohrady n/Váhom, Šoporňa, Pata a
Dolná Streda.

Plnenie funkcií obce v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a
kultúry
Výchovu a vzdelávanie poskytuje Základná škola s materskou školu kráľa Svätopluka.
V základnej škole máme 127 detí, v materskej škole 59 a školský klub navštevuje 45 detí.
Deti našej školy môžu pracovať v piatich záujmových krúžkoch.
Sociálne služby v našej obci poskytujeme prostredníctvom Zariadenia opatrovateľskej služby pre
mobilných i imobilných občanov s kapacitou 16 mobilných a 6 ležiacich občanov s celodenným
pobytom. V obci má sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s týždenným pobytom, v
správe VÚC Trnava.
Zdravotnícku starostlivosť poskytuje poliklinika v Seredi.
Spoločenský a kultúrny život v našej obci zabezpečuje dychová hudba Šintavanka, spevokol
Rozmarín. V našej obci je založený Futbalový klub, ktorý tvorí mužstvo dospelých, dorastu a
žiakov a veslársky klub, ktorí reprezentujú našu obec v širokom okolí.
Na obecnom úrade v zasadacej miestnosti máme zriadenú Šintavskú izbu, ktorú tvoria vitríny z
obsahom pamiatok zo šintavských izieb.

Do vybavenosti obce patrí predajňa potravín COOP Jednota . Do vybavenosti obce ešte patria
dve predajne kvetín a predajňa krbov. V našej obci máme zriadený kadernícky a kozmetický salón,
predajňu pohonných hmôt, autoservis, poštový úrad, Reštauráciu Lodenica aj s chatovou osadou,
Reštauráciu Merkúr a bufet Tkáč.
Do priemyselnej vybavenosti patrí Roľnícke družstvo Šintavan s r.o. Adivit s r.o. Miešanie
zmesí, Pentagon s r.o. - sústružnícka výroba A Karovič betonárska výroba, Prestav J.S., s.r.o.
Šintava – stabniny, Votix, s.r.o. Šintava – nákladná doprava, ADA WASTE s.r.o. Šintava - výkup
druhotných surovín, Hrachostav, s.r.o. Šintava – stavbé práce, Helios Slovakia , s.r.o. - sklad farieb,
TT Pharm s.r.o. - sklad farmaceutického mat.

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. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2016, uznesením č.132/OZ-2016.
Bol upravovaný: uznesením OZ č. 173/OZ/2017 zo dňa 28.6.2017
uznesením OZ č. 225/OZ-2017 zo dňa 4.12.2017
uznesením OZ č. 226/OZ-2017 zo dňa 4.12.2017
štvrtá zmena bola vykonaná rozpočtovým optrením starostu obce č. 4,5/2017/OcÚ
dňa 31.12.2017

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

s

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

RO

s

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k
31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1256649

1428773,35

1429598,02

100,05

1246307
0
0
10342

1319477
2420
72308,35
34568

1325973,5
2420
72308,35
27713,17
1183

100,49
100
100
83,59

1256649

1426760,14

1363575,05

95,57

634649
0

708619,14
1730

704312,72
1729,54

99,39
100

78000
544000

65800
650611

65699,59
591833,2

99,84
90,96

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1394205,35

1400701,85

101,10%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

584047

581770,56

99,61%

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 485119,-€ z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 485119,53€ , čo predstavuje plnenie na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 63 028,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 60537,15 €, čo je
96,04 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli rozpočtované vo výške 34892,-€, dane zo stavieb
boli vo výške 28042,-€ a dane z bytov vo výške 94,-€. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
60537,15 €, za nedoplatky z minulých rokov k 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností vo výške 1896,72 €. Nedoplatky na dani z nehnuteľností sú vymáhané.
Ďalšie daňové príjmy obce sú:
c) Daň za psa: 1789,-€
d) Daň za užívanie verejného priestranstva: 483,08€
e) Daň za nevýherné hracie prístroje: 0€
f) Daň za predajné automaty : 0
g) Daň za ubytovanie: 468,20€
h) Daň za jadrové zariadenia: 0,- €
i ) Poplatok z reklamy: 0
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 33372,92€
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

213291

219793,39

103

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania tvoria dividendy Komplex Pusté Sady v sume 4550,-€, príjem z
prenajatých pozemkov vo výške 2358,33 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo
výške 77748,24€

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 10000,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 7308,- €, čo je 73 %
plnenie. Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku
výherných hracích prístrojov.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

8478

10748,28

% plnenia
126,70

4) Prijaté granty a dotácie :
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenie

513661

513661

100

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
PPoskytovateľ
Suma v
.
€
č
.
1Granty
133
2ÚPSVaR Galanta
1171,04
3MF SR ZOS
83880,36
4Krajský stavebný úrad Trnava
1834,83
5Krajský školský úrad Trnava
417973,6
6Obvodný úrad Galanta
4204,14
7Obvodný úrad Galanta
686,4
8Recyklačný fond
232
9 MF SR
545,9
1Dobrovoľná požiarna ochrana
3000
0
spolu

Účel

dary
Aktivačné a hmotná núdza
Zariadenie opatrov. služby
Spol.stav. úrad,poz.kom, život.
Školstvo
Matrika
Dotácia evidencia obyvateľstva
Recykl. odpadov
voľby
Dotácia na mater.tech.zabezpeč. DHZO

513661,27

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

2420

2420

100

Kapitálové príjmy tvorí predaj pozemkov
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

72308,35

72308,35

% plnenia
100

Finančné operácie tvoría nevyčerpané finančné prostriedky ZŠsMŠ z roku 2016.

Príjmy Rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Rozpočet na rok 2017
34568

vlastné príjmy:

Skutočnosť k 31.12.2017
27713,17

% plnenia
80,17

2 480,24 príjmy z prenájmu
11 907,99 poplatky za materské školy

príjmy z vratiek
Granty:

1 451,28 ostatné príjmy
2 159,62
2 761,90 dary

Transféry verej.správy: 6 952,14

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v €
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

776149,14

771741,85

99,43

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

708619,14

704312,72

99,39

1) Bežné výdavky :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 240749,14,-€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 240411,05€, čo je
99,85% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, ČOV, opatrovateľská
služba v domácnosti, miestne hospodárstvo, Zariadenie opatrovat. služby, školský klub a správca
športového areálu, spolu 25 prac. Na plný úväzok pracuje 21 pracovníkov a 3 prac. na skrátený
úväzok, 2 pracovníci sú invalidný dôchodcovia.

b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 94284,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 92941,75 €, čo je
98,57 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c/Tovary a služby
Z rozpočtovaných 347898,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 346459,77 €, čo je
99,58 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d/ Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11588,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 12345,08 €, čo
predstavuje 106,53 % čerpanie. Do bežných transférov patria transfery pre veslársky klub, platby
do spoločného stavebné úradu, ZO SZZ a klub ZŤPS v Šintave.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 14100,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 vo výške 12155,07 €, čo
predstavuje 86,2 % čerpanie.
2 ) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1730

1729,54

99,97

v tom :
Funkčná klasifikácia
Nákup pozemku (Medzúrka)
Rozšírenie kamerového systému

rozpočet
380
1350

v
skutočnosť
380
1349,54

€
% plnenia
100
99,96

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

65800

65699,59

99,84

Finančné operácie tvoria splátky úveru ŠFRB v sume 330367,39 € a splátky úverov v Prima
banke v sume 35332,2 € . Toho času má obec dva úvery so zostatkovou hodnotou 122132,44 € s
mesačnou splátkou v hodnote 2546,-€ na dobu 4 rokov a 12348,59 € s mesačnou splátkou 398,35€
na dobu 3 rokov.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017
650611

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

591833,2

90,97

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
Materská škola
Výdajňa stravy
Nerozpočtované položky

460 743,17 €
112 598,09 €
18 491,94€
6 141,07€

Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

0

0

% plnenia

4. 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 - rozdiel
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - rozdiel
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 SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k

31.12.2017

1353686,67
1325973,5
27713,17
1296145,92
704312,72
591833,2
57540,75
2420
2420
0,00
1729,54
1729,54
0,00
1730
58231,21
37730,86
20500,35
73491,35
65699,59
7791,76
1429598,02
1363575,05
66022,97
37730,86
28292,11

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
voči bankám
461
134481,03
voči dodávateľom 321
5362,14
voči štátnemu rozpočtu 336,342,341
17609,71
voči zamestnancom 331
17388,53
voči ŠFRB na nájomné byty
748641,83

Konsolidovaný celok tvoria:
Rozpočtová organizácia obce: Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
štatutárny orgán :
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD, riaditeľ školy
základná činnosť:
vzdelávanie

Bilancia aktív a

pasív konsolidovaného celku v EUR

AK TÍ VA
Názov
Majetok spolu
A: Neobežný majetok spolu
Dlhod. nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B: Obežný majetok spolu
Z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj. VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť k 31.12. 2017
2997441
2808242
907
2480674
326661
186901

Skutočnosť k 31.12.2016
3278940
3095083
1897
2766525
326661
182027

904
0
0
15267
170730
0
0
2298

927
0
0
9044
172056
0
0
1830

Skutočnosť k 31.12.2017
2997441

Skutočnosť k 31.12.2017
3278940

1099443

1217505

1099443
1051818

1217505
1125190

0
37731
750527
129079
134481
846179

0
72904
811050
71423
169813
93624

PA S Í VA
Názov
A: Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho
Výsledok hospodárenia
B: Záväzky
Z toho
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjek. VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Bilancia nákladov a výnosov konsolidovaného celku v EUR
Rok 2017

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z
prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
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
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/

Rok 2016

193139
230097
844166
1338
19907

184105
209740
769445
820
15843

229946

241136

14547
0
3466

16217
0
1988

67451

50752

0

0

0
589644

0
549216

173430
137

168598
120

6361
0
643949

3507
0
601898

-55635

-65206

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka bola do konsolidácie zahrnutá metódou
úplnej konsolidácie.
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
V Šintave dňa 14.8.2018
Vypracovala: Janka Tóthová
účtovníčka

Schválil: Miroslav Holička
starosta obce

