VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE OSTROV

za rok 2015

Zostavil: Ing. Hana Zubáková

Jozef Tkácz
starosta obce

Základná charakteristika obce Ostrov
Obec Ostrov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky zdruţujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec Ostrov je
právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom so svojimi vlastnými
príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a potreby jej obyvateľov.
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Ostrov
Adresa: Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01 Ostrov
IČO: 00312827
DIČ: 2020530941
Právna forma: právnická osoba – obec.
Geografické údaje
Obec Ostrov leţí v centrálnej časti Západného Slovenska, na strednom Povaţí
v stredo-východnej časti Trnavského samosprávneho kraja v okrese Piešťany.
Celková rozloha obce:
Nadmorská výška:

935 ha
152 aţ 170 m n.m.
Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2015

1222 obyvateľov /podľa evidencie obecného úradu/

Z toho ţien:
muţov:
Deti a mládeţ do 18 rokov

608
614
188
História obce

Prvá písomná zmienka o obci Ostrov je z roku 1113 v Zoborskej listine.
Symboly obce
Erb, vlajka, pečať.
Služby poskytované inými subjektami:
Potraviny: 1 potraviny
Iné služby: 1 pohostinstvo, 2 bary, 1 ubytovacie zariadenie, 1 pneuservis, 1 autoklampiarstvo,
1 čalúnníctvo, 2 stolárstva, Kaderníctvo, Kozmetika
Stravovanie: Reštaurácia Sedliacka stodola, Reštaurácia Restaurant 70
Slovenská pošta
Významné podniky v obci: ARGUS s.r.o. – výroba pohľadníc, Granelam a.s. –
poľnohospodárstvo, PROWIN s.r.o. – výroba plastových okien a dverí

Školstvo
Obec je zriaďovateľom Základnej a Materskej školy, Školskej jedálne pri MŠ
v Ostrove, ide o zariadenia bez právnej subjektivity. ZŠ v Ostrove – I. stupeň je zriadená
formou dvojtriedok s počtom ţiakov 26, Materskú školu v Ostrove v súčasnosti navštevuje 23
detí. Školská jedáleň funguje pre deti MŠ aj ZŠ. Prácu v týchto zariadeniach zabezpečuje 10
zamestnancov.
Spolky a záujmové organizácie:
V obci sú aktívne tri občianske zdruţenia
Poľovnícke zdruţenie Blacina Ostrov: poľovníctvo, ochrana prírody
TJ Slovan Ostrov: športové aktivity
T-Club Ostrov: práca s mládeţou, športové aktivity, ubytovanie
Základné orgány obce:
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov je zastupiteľský zbor zloţený z poslancov na
obdobie 4 rokov. Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov má 9 poslancov, v zmysle uznesenia OZ
č. 10/06/2014 zo dňa 30.06.2014.
Dňa 15.11.2014 sa konali voľby do samosprávy obcí, v ktorých si občania zvolili nový
zastupiteľský zbor zloţený z 9 poslancov na obdobie 2014-2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bielik Juraj, Ing.
Bielik Peter
Bolješik Jozef, JUDr.
Brašková Beáta
Gajdoš Marek
Kabát Pavol, Bc.
Palkech Daniel
Valo Ľubomír, Mgr.
Ţaţo Miloš

Starostom obce bol zvolený Jozef Tkácz.
Výkon funkcie starostu obce Ostrov bol schválený uznesením č. 11/06/2014 zo dňa
30.6.2014 na funkčné obdobie 2014-2018 v plnom rozsahu (100 %)
Ustanovujúce zasadnutie OZ, kde novozvolený starosta obce a novozvolení
poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub, sa konalo dňa 11.12.2014.

Obecné zastupiteľstvo rokovalo na svojich riadnych zasadnutiach o základných
otázkach ţivota a rozvoja obce v roku 2015 v termínoch: 26.1., 24.2., 13.4., 15.6., 6.7., 27.7.,
28.8., 19.10., 16.11., 14.12.2015
Hlavný kontrolór obce
Antónia Svetlíková: zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 7/2010 – B
zo dňa 13.09.2010 /druhé funkčné obdobie/ - od 01.10.2010 – 30.09.2016.
V roku 2015 hlavný kontrolór vykonával svoju činnosť v zmysle plánu kontrolnej
činnosti, ktorý bol schválený uznesením č.06/12/2014 zo dňa 16.12.2014 na I. polrok 2015
a uznesením č. 5/6/2015 zo dňa 15.6.2015 na II. polrok 2015.
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zloţený zo zamestnancov obce.
Vykonáva odborné, administratívne práce súvisiace s plnením úlohy samosprávy obce,
preneseným výkonom štátnej správy. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Zubáková Hana, Ing. – účtovníčka, matrikárka, evidencia obyvateľstva
Lenka Antoliková - referent, pokladník, správa daní a poplatkov, správa registratúry obce

Zriadené komisie pri obecnom zastupiteľstve v Ostrove od 11.12.2014:

-

komisia mandátová, návrhová a volebná komisia
komisia pre ochranu verejného záujmu
komisia evakuačná + štáb CO + krízový štáb a povodňová
komisia inventarizačná
finančná a podnikateľská komisia
komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
komisia sociálnej a bytovej politiky
komisia pre bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu ţivotného prostredia
komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce.

1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2014 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 2015 bol zostavený ako
vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Novelou zákona č. 583/2004 Z.z. , § 4 ods. 5, vznikla povinnosť obci Ostrov od r. 2009
pripravovať tzv. programové rozpočty. V roku 2014 v zmysle § 4 odsek 5 zákona č.
426/2013 zo dňa 29.11.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. Obecné
zastupiteľstvo obce Ostrov schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry od r. 2014 uznesením č. 10/12/2013 zo dňa 16.12.2013. Taktieţ
zostavovanie viacročného rozpočtu obce bez programovej štruktúry bolo schválené
v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ostrov, a to v § 3 ods. 10, ktoré
boli schválené OZ uznesením č. 10/12/2014 dňa 16.12.2014
Od roku 2014 obec predkladá rozpočet, zmeny rozpočtu a štvrťročné plnenie rozpočtu cez
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu – Modul rozpočet.
Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2014
uznesením č. 03/12/2014
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena RO 1/2015 schválená dňa 26.1.2015 uznesením č. 03/01/2015
- druhá zmena RO 2/2015 v zmysle VP 1/2013 OZ berie na vedomie dňa 24.2.2015
uznesením č. 03/02/2015
- tretia zmena RO 3/2015 v zmysle VP 1/2013 OZ berie na vedomie dňa 13.4.2015
uznesením č. 06/04/2015
- štvrtá zmena RO 4/2015 schválená dňa 13.4.2015 uznesením č. 07/04/2015
- piata zmena RO 5/2015 starostu obce OZ berie na vedomie dňa 15.6.2015 uznesením
č. 07/06/2015
- šiesta zmena RO 6/2015 schválená dňa 15.6.2015 uznesením č. 08/06/2015
- siedma zmena RO 7/2015 v zmysle VP 1/2013 OZ berie na vedomie dňa 27.7.2015
uznesením č. 05/07/2015
- ôsma zmena RO 8/2015 schválená dňa 27.7.2015 uznesením č. 06/07/2015
- deviata zmena RO 9/2015 schválená dňa 28.8.2015 uznesením č. 04/08/2015
- desiata zmena RO 10/2015 schválená dňa 19.10.2015 uznesením č. 04/10/2015
- jedenásta zmena RO 11/2015 schválená dňa 16.11.2015 uznesením č. 07/11/2015
- dvanásta zmena RO 12/2015 v zmysle VP 1/2013 OZ berie na vedomie dňa
14.12.2015 uznesením č. 03/12/2015
- trinásta zmena RO 13/2015 schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 04/12/2015
- štrnásta zmena RO 14/2015 v zmysle VP 1/2013 OZ berie na vedomie dňa 15.2.2016
uznesením č. 04/02/2016

Rozpočet obce Ostrov na rok 2015

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

473 050

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
690 879

441 050
0
32 000

510 689
155 273
24 917

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

473 050

579 919

395 195
38 000
39 855

466 081
74 300
39 538

0

0

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 v €
AKTÍVA
Názov
A. Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok spolu:
z toho:
zásoby
zúčtov.medzi subjektami VS
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančné účty
poskyt. Návr. Fin. výpomoci dlhodobé
poskyt. Návr. Fin. výpomoci krátkodobé
C. Časové rozlíšenie
D.Vzťahy k účt. klient.št.poklad.
SPOLU:

ZS k 1.1.2015
2691483,44

KS k 31.12.2015
2649447,86

0
2436816,57
254666,87

0
2394780,99
254666,87

120871,91

286479,97

31,37
0
0
11347,76
109492,78
0
0
470,44
0
2812825,79

191,94
0
0
14647,08
271 640,95
0
0
1319,95
0
2937247,78

PASÍVA
Názov
A. Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
B. Záväzky:
z toho:
Rezervy
Zúčtov. medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
C. Časové rozlíšenie
D. Vzťahy k účt. klient. št. poklad.
SPOLU:

ZS k 1. 1. 2015
1316262,73

KZ k 31. 12. 2015
1511026,39

1316262,73

1511026,39

861878,48

821008,71

1300
1932,31
700171,13
53871,04
104604
634684,58

1300
2203,9
674015,5
54017,31
89472
605212,68
0
2937247,78

2812825,79

3. Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2015 v eurách
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
číslo účtu
50
51
52
53
54
55
56
57
58
591

číslo účtu
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

náklady
spotreb. Nákupy
služby
osobné náklady
dane a poplatky
ostat.nákl.na prev.č.
odpisy, rez.a opr.p.
finančné náklady
mimoriad. náklady
nákl. na transfery,...
daň z príjmov
celkom

výnosy
tržby za vl.výk.a tov.
zmena stavu vnút.z.
aktivácia
daňové výn.,z popl.
ostat.výn.z prev.č.
zúčt.rez.a opr.p.
finančné výnosy
mimoriadne výnosy
výn.z transf.a roz.p
výn.z transf.a roz.p
celkom

hlavná činnosť
obec
77033,46
83485,4
194203,19
9026,84
40797,42
81953,91
13095,11
0
10282,29
33,14
509910,76

hlavná činnosť
obec
10047,9
0
0
368401,97
221402,73
1300
176
0
0
103345,82
704674,42

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2015
výsledok hospodárenia
strata

hlavná činnosť
obec
194763,66

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
beţné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
514 456,60
514 456,60

Beţné výdavky spolu

401 471,50

beţné výdavky obce

401 471,50

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

112 985,10
155 272,50

z toho : kapitálové príjmy obce

155 272,50

Kapitálové výdavky spolu

65 561,50

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

65 561,50

89 711
202 696,10
- 7 685,10
195 011

Príjmy z finančných operácií

23 651,49

Výdavky z finančných operácií

39 541,62

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

- 15 890,13
693 380,59
506 574,62
186 805,97
- 7685,10
179 120,87

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je prebytok hospodárenia vo výške 179 120,87 €.
Prebytok rozpočtu v sume 202 696,10 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 2 203,90 EUR (nevyčerpaná dotácia na ZŠ) a o nevyčerpané
prostriedky prijaté do fondu prevádzky, údrţby a opráv v roku 2015 v sume 5 481,20 EUR,
ktoré sú účelovo určené predstavuje sumu 195 011 €
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 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 v sume 15 890,13 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu v sume 15 890,13 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 179 120,87 EUR.

5. Zostatky finančných prostriedkov na bežných účtoch a v pokladni k 31.12.2015
Zostatok na beţných účtoch:
Z toho:
Beţný účet obce
Účet RF
Účet nájomné byty
Účet fondu opráv (nájomné byty) altern. k NB
Účet finančnej zábezpeky (nájomné byty)
Účet depozit (mzdy za 12/2015)
Účet dotácií
Zostatok na účte ŠJ
Zostatok na účte SF
Zostatok v pokladnici
Spolu

269 530,62 €
149 940,79 €
60 350,01 €
26 931,43 €
6 780,12 €
17 687,04 €
4 175,58 €
2 203,90 €
801,21 €
660,54 €
2 110,33 €
271 640,95 €

Obec Ostrov má podiel akcií v TAVOS a.s. Piešťany vo výške 254666,87 € /7653 ks
akcií v menovitej hodnote 33,28 € za jednu akciu/.
V roku 2015 obec Ostrov realizovala tieto významné investičné akcie
1. výstavba detského ihriska
2. modernizácia časti verejného osvetlenia v obci
V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie základných úloh v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rozvoj a zveľaďovanie obce.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 – 31.12.2015. Účtovná
závierka bola odoslaná v predpísanom termíne cez Rozpočtový informačný systém pre
samosprávu – Modul pre zber výkazov.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali ţiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Ostrove, 12. mája 2016

