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1.Základá charakteristika Obce Dolné Orešany
Obec Dolné Orešany je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky,
ktorá 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 jej obyvateľov.

2. Základné údaje o obci
Názov: Obec Dolné Orešany
Sídlo: Obec Dolné Orešany, 919 02 Dolné Orešany 210
IČO: 00312410
DIČ: 2021133752
Telefón: 033/5582101
e-mail: ou @dolnéoresany.sk
Webová stránka: www.dolneoresany.sk
2.1. Celková rozloha obce: 17 896 371 m2
2.2. Počet obyvateľov: 1 260 k 31.12.2015
2.3.. História obce:
Historicky doložená 1. písomná zmienka o Dolných Orešanoch pochádza z roku 1 235.
2.4. Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať

3. Organizačná štruktúra obce:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Orešany je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov
zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na obdobie 4 rokov.
Starostka obce: Juliana Belicová
Zástupca starostky obce: Stanislav Sloboda
Hlavný kontrolór: Ing. Alena Gergelová
Obecné zastupiteľstvo:
Ing. Ľubomír Križan
Ing. Marián Hodulík
Stanislav Sloboda
Rudolf Holekši
Tomáš Čmarada
Marek Banár
Jozef Čmarada
JUDr. Ján Libák
Marek Danihel
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Komisie:
- Komisia sociálno - finančná a správy obecného majetku
- Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a poľnohospodárstvo
- Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
- Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.
Zamestnanci obecného úradu:
1/ Helena Lackovičová – samostatný odborný referent
2/ Iveta Kulišková – samostatný odborný referent
3/ Marta Gergelová – upratovačka
Ostatné pracovné činnosti zabezpečuje obec pracovníkmi prijatých na dohody, t.j.
mimo pracovným pomerom.

4. Rozpočtové organizácie:
Názov: Základná škola s materskou školou
Sídlo: 91902 Dolné Orešany 209
IČO: 0378365480
Telefón: 033 5582109
e-mail: riaditel@zsdoresany.edu.sk
webová stránka: www.skoladoresany.edupage.org.

5. Ekonomické údaje
5.1. Obec a jej úlohy
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
Majetok obce možno použiť na verejné účely a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť majetok do správy
rozpočtovej organizácie, ktorú zriadil podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy.
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Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Finančné prostriedky na vzdelávanie sa poskytujú
na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení.
Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR
obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej
kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec v roku 2003 sa stala účastníkom Spoločného obecného úradu podľa § 20 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý pre obec vykonáva úlohy spojené s preneseným
výkonom štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, ochrany
životného prostredia a úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dodatkom č. 3
ku zmluve o zriadení spoločného úradu sa doplnilo do článkov 3,5 a 6 rozšírenie úloh
o zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona
č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej
závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave
podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19
ustanovuje povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie
výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom.
Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č.369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení
neskorších doplnkov.
Obec má povinnosť zostaviť od 1.1.2009 aj konsolidovanú účtovnú závierku
nakoľko má zriadenú rozpočtovú organizáciu. Pri zostavení konsolidovanej účtovnej
závierky použije metódu úplnej konsolidácie.

5.2. ROZPOČET Obce Dolné Orešany na rok 2015 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v príslušnom
rozpočtovom roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený15 dní spôsobom
obvyklým v obci. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a obsahuje
príjmy a výdavky , v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a
fyzickým osobám pôsobiacich na území obce, obyvateľom žijúcim na tomto území
vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne
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záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom
obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou.
Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia hospodária s rozpočtovými
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet prímov a výdavkov.
Obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet obce a rozpočet rozpočtovej
organizácie ako celok.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet na rok 2015 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len
bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( ďalej len kapitálové rozpočet) a
finančné operácie.
Celkový rozpočet obce Dolné Orešany na rok 2015 bol schválený ako prebytkový .
Rozpočet Obce Dolné Orešany na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 16.12.2014 uznesením č. 93/2014. Rozpočet bol zmenený 11 krát:
- prvá zmena schválená dňa 23.02.2015 –účelové dotácie
- druhá zmena schválená dňa 20.03.2015 – uznesením č. 23/2015
- tretia zmena schválená dňa 13.04.2015 – uznes.č.25/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 20.05.2015 uznesením č. 36/2015
- piata zmena schválená dňa 5.09.2015 uznesením č. 61/2015
- šiesta zmena schválená dňa 30.09.2015 účelové dotácie
- siedma zmena schválená dňa 15.10.2015 uznesením č. 72/2015
- ôsma zmena schválená dňa 15.10.2015 uznesením č. 72/2015
- deviata zmena schválená dňa 15.10.2015 uznesením č. 74/2015
- desiata zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením č. 88/2015
- jedenásta zmena schválená dňa 31. 12. 2015 - presuny
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

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

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

587 221

911 730

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

929 717,75

101,97
101,09
100,00
100,00

560 503
14 418
0

678 558
117 866
109 270

685 952,99
117 865,84
109 270,00

3 300

6 036

16 628,92

573 516

884 395

869 731,94

98,34

252 132
25 800
25 684

265 558
248 906
25 684

252 923,81
246 677,38
25 834,11

95,24
99,10
100,51

269 900
+4 705

344 247
+27 335

344 296,64
+59 985,81

100,01
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5.3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

702 581,91
685 952,99
16 628,92

597 220,45
252 923,81
344 296,64

105 361,46
117 865,84
117 865,84

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0

246 677,38
246 677,38

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov školy
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

0

-128 811,54
-23 450,08
- 46 380,00
-69 830,08
109 270,00
25 834,11

83 435,89
929 717,75
869 731,94
59 985,81
- 46 380,00
+13 605,81

a) Schodok rozpočtu v sume 23 450,08 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.a upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 46 380 EUR vysporiadať:
:
-

z finančných operácií v sume 69 830,08 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 13 605,81 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu fondu opráv
758,92 EUR
- tvorbu rezervného fondu 12 846,89 EUR
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5.4. Rozpočet na roky 2016-2018

Príjmy
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy obce
Finančné príjmy
Príjmy RO škola

Skutočnosť
k 31.12.2015
929 717,75

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky obce
Kapitálové výdavky obce
Finančné výdavky
Výdavky RO škola

685952,99
117865,84
109 270,00
16 628,92
869 731,94
252 923,81
246 677,38
25 834,11
344 296,64

Rozpočet na
rok 2016
642 436
639 146
0
0
3 290
640 038
237 810
61 000
25 990
315 238

Rozpočet na
rok 2017
638 556

Rozpočet na
rok 2018
655 456

635 266
0
0
3 290

652 166
0
0
3 290

625 981
208 702
70 000
26 279
321 000

639 641
212 077
80 000
26 564
321 000

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
6.1. Majetok
Aktíva – názov
Majetok spolu
Neobežný majetok, v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

Skutočnosť k 31.12.2015
3 016 098
2 781 422
0
2 525 787
255 635
231 101

Skutočnosť k 31.12.2014
2 985 554
2 703 844
0
2 448 209
255 635
279 069

0
6 678
224 079
3 575

0
9 688
268 612
2 641
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6.2. Zdroje krytia
Pasíva - 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
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2015
3 016 098
1 345 097
0
0
23 748
671 389
1 500
46 380
582 885
40 624
0
999 611

Skutočnosť
k 31.12.2014
2 985 554
1 321 349
0
0
169 873
713 380
1 500
29 270
608 936
73 674
0
950 825

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- prírastky majetku - ukončenie výstavby chodníka pri kostole v sume 27 236 EUR,
- chodník pri pošte – ukončenie 7 622 EUR
- výstavba kanalizácie 140 079 EUR
- kamerový systém 24 974 EUR
- rekonštrukcia verejného osvetlenia 16 264 EUR(pred Ocú 3 808 EUR
a osvetlenie nová ulica 12 456 EUR).
- výstavba plynovodu na novej ulici 29 576 EUR

6.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12.2015
6 678
375

Zostatok
k 31.12.2014
5 527
1 159

Jedná sa o pohľadávky voči nájomníkom z vyúčtovania spotreby energii.
6.4. Záväzky
Zostatok
Zostatok
k 31.12.2015
k 31.12.2014
Záväzky do lehoty splatnosti
623 509
682 610
Záväzky po lehote splatnosti
0
0
Najvýznamnejšou položkou záväzkov je úver zo ŠFRB na nájomné byty.
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7. Hospodársky výsledok za rok 2015 – vývoj nákladov a výnosov
za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 - Spotrebné nákupy (materiál, energie)
51 - Služby
52 - Osobné náklady (mzdy, zák. poistenie)
53 – Dane a poplatky
54 - Ostatné náklady na prev. činn.
55 - Odpisy , rezervy
56 - Finančné náklady (úroky, poistky)
58 – Náklady na transféry
Výnosy
60 – Tržby za vl. výkony
62 – Aktivácia dlhod. hmot. Majetku
63 – Daňové výnosy a výnosy z poplatkov
64 - Ostatné výnosy z prev. činnosti
65 – Zúčtovanie rezerv
66 – Finančné výnosy (úroky)
67 – Mimoriadne výnosy
69 - Výnosy z transferov a príjmy RO

Skutočnosť
k 31.12.2015
754 265
109 751
126 376
357 446
229
6 726
133 457
12 430
7 850
778 067
46 502

Skutočnosť
k 31.12.2014
759 794
109 275
170 096
333 347
177
16 831
107 667
11 286
11 115
929 748
44 890

636 823
72 335
1 500
11 035
0
282 871

340 078
289 441
22 400
430
92
232 417

Hospodársky výsledok - kladný
23 802
169 954
Kladný hospodársky výsledok po zdanení 53,69 EUR v sume 23 748,23 EUR bol zúčtovaný
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Ostatné dôležité informácie
8.1. Prijaté granty a transféry
V roku 2015 obec prijala nasledovné transfery:
Poskytovateľ dotácie
Suma
v EUR
Okresný úrad Trnava – odbor
246 423
školstva
Okresný úrad Trnava
640,00
UPSVaR Trnava
2 615,06
UPSVaR Trnava
219,20
Okresný úrad Trnava
1347,40
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad

Účel
Prenesený výkon ZŠ s MŠ

referendum
Refundácia VPP
Strava + školské potreby
Stavebný poriadok, ŽP a úsek
dopravy
1864,69 matrika
416,79 Evidencia obyvateľov
133,20 CO
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8.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácii
z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

FK Sokol Dolné Orešany - bežné výdavky
JDS Dolné Orešany
Klub rekreač. bežcov Dolné Orešany
Priatelia vína
Drobnochovatelia

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5 500 EUR
900 EUR
1 000 EUR
350 EUR
200 EUR

5 500 EUR
900 EUR
1 000 EUR
350 EUR
200 EUR

0
0
0
0
0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-

8.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
- prírastky majetku - ukončenie výstavby chodníka pri kostole v sume 27 236 EUR,
- chodník pri pošte – ukončenie 7 622 EUR
- výstavba kanalizácie 140 079 EUR
- kamerový systém 24 974 EUR
- rekonštrukcia verejného osvetlenia 16 264 EUR(pred Ocú 3 808 EUR
a osvetlenie nová ulica 12 456 EUR).
- výstavba plynovodu na novej ulici 29 576 EUR
8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie , ktoré budú realizované v budúcich rokoch:
- ukončenie rekonštrukcie kultúrneho domu – zastrešenie, dokončenie nadstavby,
- pokračovanie vo výstavbe kanalizácie a chodníkov v obci.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Vypracovala: Jakubčíková

Schválil: Juliana Belicová
starostka obce

V Dolných Orešanoch, dňa 07.06. 2016
10

11

