Individuálna výročná správa
Obce T e r a n y
za rok 2018

….................................
Mgr. Iveta Gajdošová
starostka obce

OBSAH

str.

1. Úvodné slovo starostu obce

4

2. Identifikačné údaje obce

5

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

5,6

4. Poslanie, vízie, ciele

7

5. Základná charakteristika obce

7

5.1. Geografické údaje

7

5.2. Demografické údaje

8

5.3.Ekonomické údaje

8

5.4.Symboly obce

8

5.5.Logo obce

8

5.6.História obce

8

5.7.Pamiatky

8

5.8.Významné osobnosti obce

8

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie

9

6.2. Zdravotníctvo

9

6.3. Sociálne zabezpečenie

9

6.4. Kultúra

9

6.5. Hospodárstvo

9

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

10

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

10

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

11,12

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021

12

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

12

8.1. Majetok

12,13

8.2. Zdroje krytia

13

8.3. Pohľadávky

14

8.4. Záväzky

14

9. Hospodársky výsledok za rok 2018 - vývoj nákladov a výnosov

14,15

10. Ostatné dôležité informácie

16

10.1. Prijaté granty a transfery

16

10.2. Poskytnuté dotácie

17

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018

17

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

17

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

18

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

18

1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania, poslanci, priatelia,
predkladám Vám Výročnú správu obce za rok 2018, ktorá zobrazuje pravdivý, nestranný a
aktuálny stav našej obce a výsledky ktoré sme v uplynulom roku dosiahli. V obci sa popri
zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky obecného úradu a
tiež prevádzky materskej školy a školskej jedálne, zrealizovali aj investičné aktivity
zhodnocovania majetku obce. Medzi najvýznamnejšie patrí oprava miestnej komunikácie a
odstavnej plochy v novom cintoríne, kde obec využila financie z rezervného fondu obce a
budú v roku 2019 refundované z prostriedkov EÚ. Ďalšou významnou aktivitou bola prístavba
požiarnej zbrojnice, oprava fasády hospodárskych budov vo dvore obecného úradu ako aj vjazd
do prístavby požiarnej zbrojnice. Na uvedenú prístavbu sme získali dotáciu z MV SR vo výške
30.000 EUR a boli použité prostriedky aj z vlastných rozpočtových zdrojov. Z dotácie MF SR
a 10 % spoluúčasti sme použili finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu
vykurovacieho systému, rozvodov ako aj telesa v Materskej škole Terany, ktorú navštevuje 19
detí. Súčasťou tejto rekonštrukcie boli tiež murárske práce a vymaľovanie vnútorných
priestorov celej budovy MŠ a ŠJ. Z vlastných rozpočtových prostriedkov sme zakúpili
rozmetadlo na posypovú soľ a traktorový sklápací príves, ktorý bude slúžiť pre každodenné
potreby v obci počas celého roka. Pokladám za potrebné vysloviť poďakovanie zamestnancom
obecného úradu, materskej školy a školskej jedálne za zodpovedné plnenie povinností, rovnako
i poslancom obecného zastupiteľstva, komisiám pri obecnom zastupiteľstve, DHZO,
aktivačným pracovníkom za spoluprácu a pomoc pri príprave a plnení stanovených úloh. A v
neposlednom rade aj Vám, občanom za pomoc pri rozvoji a vytváraní vhodných podmienok
pre život v našej obci a podporu nášho vzájomného kultúrno-spoločenského života. Obec
dosiahla za sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára podmienky a zdroje pre jej
ďalší rozvoj. Osobne verím, že sa nám spoločnými silami podarí uskutočňovať aj ďalšie ciele,
ktoré sme si do ďalšieho roka stanovili a budeme tak pokračovať v nastolenom trende rozvoja
našej obce.

Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Terany
Sídlo: 962 68, Terany 116
IČO: 00320323
DIČ : 2021152617
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 045/5583225
E-mail: obecterany@obecterany.sk
Organizácie bez právnej subjektivity v zriadovateľskej pôsobnosti obce
Materská škola Terany a ŠJ pri MŠ Terany.

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Iveta Gajdošová
Zástupca starostu obce: Mariana Gombalová
Hlavný kontrolór obce: Sýkorová Marta
Poslanci Obecné ho zastupiteľstva: Janka Klapalová
Ing. Daniel Melich
Anton Národa
Roman Oravec
Juraj Tereň
Michal Vincler
Obecné zastupiteľstvo schválilo Obecnú radu -Mariana Gombalová, Anton Národa, Juraj Tereň
Komisie: 1. Finančná komisia
2. Povinná komisia
3. Komisia pre vzdelávanie a kultúru
4. Komisia pre šport
5. Komisia pre výstavbu a verejné obstarávanie
6. Komisia pre životné prostredie
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Obecný úrad:
Zamestnancami Obecného úradu v roku 2018 boli :
1. Blanka Molnárová -referentka
2. Jana Konopková - účtovníčka 0,5 úv., vedúca školskej jedálne 0,3 úv.
3. Patrícia Pavlendová – vedúca AČ, vodička, kurič
Zamestnanci obce cez projekty z ÚPSVaR Zvolen 4 zamestnanci :
 od 1.7. 2017 1 zamestnanec do 28.2. 2018 § 50 j podpora RZ
 od 1.7. 2017 1 zamestnanec do 31.3.2018 § 50 j podpora RZ
 od 1.1. 2018 2 zamestnanci do 31.7. 2018
-

cez ÚPSVaR bolo zamestnaných 6 osôb projekt REŠTART od 1.1. 2018 do 30.6. 2018

Zamestnanci Materskej školy Terany :
1. Blažena Ihracká-učiteľka
2. Janka Keľhová-učiteľka
Zamestnanci Śkolskej jedálne :
1. Magdaléna Žlnková – kuchárka ukončila pracovný pomer 13.4.2018
2. Lucia Vinclerová – kuchárka od 1.9. 2018
Komisie pôsobiace pri Obecnom zastupiteľstve:
1. Finančná komisia : predseda : Ing. Daniel Melich
členovia : Anton Národa, Michal Vincler
2. Povinná komisia : predseda : Roman Oravec
členovia : Juraj Tereň, Michal Vincler, Janka Klapalová
3. Komisia pre vzdelávanie a kultúru : predseda : Janka Klapalová
členovia : Blažena Ihracká, Janka Keľhová,
Renáta Rondová, Magdaléna Žlnková,
Katarína Terenová, Bc. Petra Teťáková
4. Komisia pre šport : predseda : Michal Vincler
členovia : Marián Kollár, Pavel Teren
5. Komisia pre výstavbu a verejné obstarávanie : predseda : Anton Národa
členovia : Pavel Teren, Ján Priadka,
Ing. Daniel Melich
6. Komisia pre životné prostredie : predseda : Roman Oravec
členovia : Bc.Ľubomír Teren, Bc. Petra Teťáková,
Ing.Michaela Tarabová, Ladislav Kováč

Obec

Terany nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej a neziskovej

organizácie a nie je zakladateľom žiadnej obchodnej spoločnosti.
Obec Terany spláca nesplatené navýšenie imania na základe rozhodnutia Valného
zhromaždenia Združenia HONT, s. r. o. , Dudince zo dňa 15.3. 2014.

4.Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce : Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území.
Vízie obce:

Zvýšiť kvalitu života obyvateľov žijúcich na jej území.

Ciele obce:
 podporiť rozvoj obce a vytvoriť na území obce priaznivé podmienky pre
obyvateľov
 racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce.

5.Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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 o potreby jej obyvateľov.
5.1.Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Terany sa nachádza v okrese Krupina na juhu Stredného Slovenska v regióne HONT.
Leží v rovinatej oblasti, na rozhraní Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a Ipeľskej
pahorkatiny. Preteká cez ňu rieka Štiavnička. Klimaticky patrí územie obce do oblasti teplej,
podoblasti mierne suchej s miernou zimou.
Susedné mestá a obce : Dudince , Hont. Tesáre, katastrom susedných obcí Lišova, Plášťovce,
Hont. Moravce
Celková rozloha obce : 1.083 ha
Nadmorská výška : 144 m n. m.
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5.2.Demografické údaje
Národnostná štruktúra : Slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Rímsko-katolícka cirkev, Evanjelická cirkev Ausg.vyznania
Počet obyvateľov k 31.12. 2018 : 583
5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci má klesajúci trend.
5.4. Symboly obce
Erb obce :

máme

Vlajku obce :

máme

Pečať obce :

nemáme

5.5. Logo obce :
Logo obce nemáme.
5.6. História obce
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1298 ale jej založenie sa odhaduje na rok 1258. Historici
odvodzujú názov obce od maďarského vojvodcu Tariána.
Obec vznikla v roku 1944 zlúčením Dolných a Horných Terian.
5.7. Pamiatky
V katastri obce Terany sa nenachádzajú pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR.
5.8. Významné osobnosti obce
2.4.1941 sa v Teranoch narodil spisovateľ, bývalý redaktor, vysokoškolský pedagóg, poslanec
parlamentu a dlhoročný veľvyslanec SR v Českej republike Ladislav Ballek. Knižne debutoval
v rok 1967 novelou Útek na zelenú lúku. Najvýznamnejšie romány sú Južná pošta,
Pomocník,Agáty. Jeho román Pomocník bol aj sfilmovaný.
Zomrel 15.4. 2013 vo veku 73 rokov.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Materská škola Terany, ktorú
v roku 2018 navštevovalo 19 detí.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov je zabezpečená v zdravotníckom zariadení
v Dudinciach v ktorom pôsobí obvodný lekár pre dospelých. Ďalšia základná a odborná
zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v Krupine, v Šahách a v Leviciach.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje zariadenie sociálnych služieb DD DSS Terany.
Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu formou roznášania obedov pre dôchodcov
a zdravotne ťažko postihnutých občanov priemerne 20 obedov denne. Opatroval sa aj
1 občan v domácnosti formou aktivačnej činnosti.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecný úrad Terany v spolupráci
s kultúrnou komisiou , konaním kultúrnych a spoločenských akcií
Obecná zabíjačka, Stavanie mája, Deň detí , Vatra SNP, Mikuláš, Silvestrovská zábava.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Predajňa COOP Jednota,

-

Píla HONT, a.s.,Terany

-

Predajňa Večierka Ing. Didiášová

-

Poštové stredisko Zvolen

Poľnohospodárska výroba : AGROHONT Dudince, a. s. ,
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12. 2017 uznesením
č. 262/2017
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 20.9. 2018

uznesením č.333/2018

-

druhá zmena schválená dňa 20.9. 2018

uznesením č.325/2018

-

tretia zmena schválená dňa 26.10. 2018

uznesením č. 339/2018

-

štvrtá zmena schválená dňa 19.12. 2018 uznesením č. 14/2018

-

piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č.5 dňa 27.12. 2018 starostkou obce

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

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

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

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

226.695,00

362.085,14

393.683,37

108,73

226.695,00
0,00
0,00
0,00

241.035,14
36.300,00
84.750,00
0,00

259.711,37
46.300,00
87.672,00
0,00

107,75
127,55
103,45
0,0

226.695,00

362.085,14

343.870,83

94,97

214.578,00
12.117,00
0,00
0,00

214.578,00
147.507,14
0,00
0,00

207.853,55
136.017,28
0,00
0,00

96,87
92,21
0,00
0,00

0,00

0,00

+49,812,54

0,00
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy
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 SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku0,00
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

259.711,37
259.711,37
0,00
207.853,55
207.853,55
0,00
+51.857,82
46.300,00
46.300,00
0,00
136.017,28
136.017,28
0,00
-89.717,28
-37.859,46
13.031,43
-50.890,89
87.672,00
0,00
87.672,00
393.683,37
343.870,83
+49.812,54
13.031,43
+36.781,11

Schodok rozpočtu v sume 37.859,46,- EUR zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa upravuje – zvyšuje o :
- o nevyčerpané účelové finančné prostriedky školského stravovania na stravné
a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 Zákona č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 3.031,43,- EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v roku 2018 na vybudovanie kamerového systému v obci Terany v sume 10.000,EUR, 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.
11

Zostatok finančných operácii podľa § 15 odst. 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 navrhujeme použiť :
- na tvorbu rezervného fondu v sume 36.781,11,- EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
36.781,11,- EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

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

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

322.375,00

212.025,00

212.025,00

259.711,37
46.300,00
87.672,00
0,00

225.025,00
84.750,00
12.600,00
0,00

212.025,00
0,00
0,00
0,00

212.025,00
0,00
0,00
0,00

343.870,83

Kapitálové výdavky

Rozpočet
na rok 2020

393.683,37

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

207.853,55
136.017,28
0,00
0,00

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

322.375,00

212.025,00

212.025,00

225.025,00
97.350,00
0,00
0,00

209.925,00
2.100,00
0,00
0,00

209.925,00
2.100,00
0,00
0,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2017
1.620.517,91

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.614.087,62

1.392.951,96

1.421.684,45

1.224.649,96

1.253.382,45

Dlhodobý finančný majetok

168.302,00

168.302,00

Obežný majetok spolu

225.762,12

190.850,70

69,84

54,08

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

4.098,41

6.417,94

221.593,87

184.378,68

1.803,83

1.552,47

Skutočnosť
k 31.12.2017
1.620.517,91

Skutočnosť
k 31.12.2018
1.614.087,62

750.587,75

775.645,23

8.052,45

25.057,48

19.824,35

33.060,19

550,00

550,00

0,00

10.000,00

4.340,43

4.701,57

14.933,92

17.808,62

850.105,81

805.382,20

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
EUR,

zvýšenie dlhodobého hmotného majetku – príslušenstvo traktora - kúpa rozmetadla na
posypovú soľ a traktorový sklápací príves v hodnote 6.288,- EUR,
zvýšenie hodnoty majetku –zaradenie do užívania prístavby Požiarnej zbrojnice
v hodnote 59.315,14,- EUR,
zvýšenie hodnoty majetku – zaradenie do užívania Úpravu spevnených plôch pri
cintoríne v hodnote 74.459,94,- EUR,
zvýšenie v hodnote 3.790,20,- EUR zakúpenie pozemkov pri cintoríne,
z MV SR sme prijali dotáciu 10.000,- na kapitálové výdavky na vybudovanie
kamerového systému v obci Terany, ktorá bude čerpaná v nasledujúcom období v roku
2019,
zníženie a vyradenie z majetku - predaj ½ rodinného domu č. 53 v hodnote 1.798,27,
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8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

5.290,17

7.691,55

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

19.274,35

22.510,19

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

369.859,36

316.356,10

50 – Spotrebované nákupy

32.269,30

28.554,92

51 – Služby

64.203,28

45.560,15

127.082,36

118.680,24

974,34

1.164,51

4.301,44

4.509,67

129.104,12

112.105,37

2.583,17

2.855,98

Názov
Náklady

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

9.341,35

2.925,26

0,00

0,00

377.911,81

341.413,58

7.059,85

6.558,86

0,00

749,83

202.221,99

215.758,56

64 – Ostatné výnosy

2.452,88

9.720,75

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

1.055,71

479,00

1,30

0,00

165.120,08

108.146,58

8.052,45

25.057,48

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/

Hospodársky výsledok kladný v sume 25.057,48 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná 316.356,10,- EUR, čo predstavuje pokles
nákladov v porovnaní s rokom 2017 keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške
369.859,36,- EUR.
Najvyšší podiel na nákladoch tvorili : mzdové náklady vo výške 85.234,43,- EUR, zákonné
sociálne poistenie vo výške 28.747,50,- EUR, sociálne náklady vo výške 4.698,31,- EUR,
odpisy vo výške 110.994,52,- EUR, opravy a údržba vo výške 24.543,93,- EUR, vývoz,
uloženie, likvidácia odpadu vo výške 7.215,64,- EUR, ostatné služby vo výške 11.147,17,EUR, spotreba energie vo výške 9.147,78,- EUR, spotreba materiálu vo výške 19.407,14,EUR.
Celková výška výnosov k 31.12. 2018 bola vykázaná vo výške 341.413,58,- EUR, čo
predstavuje pokles výnosov oproti roku 2017, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo
výške 377,911,81,- EUR. Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy : podielové dane vo
výške 183.696,94,- EUR, daň z nehnuteľností vo výške 23.858,52,- EUR, poplatok za
komunálny odpad vo výške 6.341,- EUR, výnosy z bežných transferov vo výške 32.180,50,EUR a výnosy z kapitálových transferov vo výške 75.966,08,- EUR.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
2.929,53

UPSVaR Zvolen

AČ, REŠTART

UPSVaR Zvolen

Šanca pre mladých

8.068,78

UPSVaRZvolen

§ 50j Na podporu UoZ

4.755,47

MVSR,OU Zv.

REGOB

MVSR,OÚ Zv.

Register adries

22,80

UPSVaR Zvolen

MŠ-školské potreby

99,60

MF SR

Výmena plynového kotla v budove MŠ

206,25

13.500,00

Čerpané bolo 12.134,77,- EUR,
vrátené MF SR 1.365,23,-EUR
OU B.B. Odb.šk.

Na výchovu a vzdelávanie MŠ

MV SR

Voľby komunálne

Dobrovoľ.PO,SR

Ochranné odevy, MTZ DHZ

1.400,00

MV SR

Prístavba Požiarnej zbrojnice

30.000,00

1.870,00
693,30

-kapitálové výdavky
MV SR

Vybudovanie

kamerového

systému

v obci

10.000,00

Terany – kapitálové výdavky- nečerpané-presun
do roku 2019
ÚPSVaR

K stravovacím návykom dieťaťa pre ŠJ pri MŠ

1.456,00

Terany,
čerpané 1379,00 EUR,
vrátené ÚPSVaR 77,00 EUR
75.001,73

16

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2007 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

OTJ Terany

Na činnosť-bežné výdavky

303,00

Klub dôchod.

Na činnosť – bežné výdavky

Katol.cirkev

Bežné výdavky

165,00

Cirkev Evanj.

Bežné výdavky

165,00

Kultúr.služby

Záujmová činnosť detí- bežné výdavky

330,71

SÚ Krupina

Príspevok na činnosť- bežné výdavky

1.292,26

Spolu :

3.255,97

1.000,00

CAV

K 31.12. 2018 boli vyučtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v zmysle VZN 6/2007 o
dotáciách.

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
V roku 2018 obec Terany pokračovala v zlepšovaní životných podmienok obyvateľov obce.
Ukončili sme a bola skolaudovaná prístavba Požiarnej zbrojnice, úprava spevnených plôch pri
cintoríne , výmena brány v cintoríne, oprava miestnych komunikácií a ďalšie potrebné akcie
podľa požiadaviek občanov obce.
Bola nám poskytnutá dotácia z MV SR na vybudovanie kamerového systému v obci Terany v
hodnote 10.000,- EUR, ktorá sa bude čerpať v roku 2019.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V nasledujúcom období by sme chceli uskutočniť rekonštrukciu Domu smútku, rekonštrukciu
a zateplenie kultúrneho domu, ďalšie opravy miestnych komunikácií, rozšírenie kamerového
systému a pokračovať naďalej v zlepšovaní životných podmienok obyvateľov obce.
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec k 31.12. 2018 ani k dnešnému dňu nevedie žiadny súdny spor.

Vypracovala: Jana Konopková
Schválila : Mgr. Iveta G a j d o š o v á
starostka
V Teranoch dňa 6.5. 2019

Prílohy:
- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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