Individuálna výročná správa
Obce Kamenné Kosihy
za rok 2016

Ing. Ladislav Pixiades
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Kamenné Kosihy
Sídlo: Kamenné Kosihy č. 3
IČO: 00319368
Štatutárny orgán obce: Ing. Ladislav Pixiades
Telefón: 047/4884113
Mail:obeckkosihy@slovanet.sk
Webová stránka:

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Ladislav Pixiades
Zástupca starostu obce: Ing. Vincent Bojtos
Hlavný kontrolór obce: Jozef Maulík
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Vincent Bojtos
Tibor Ďurkovič
Tibor Horváth
Marian Bojtoš
Bartolomej Košík
Komisie: nemáme
Obecný úrad: ekonómka Terézia Dobošová

Rozpočtové organizácie obce : nemáme
Príspevkové organizácie obce : nemáme
Neziskové organizácie založené obcou : nemáme
Obchodné spoločnosti založené obcou : nemáme
4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby obyvateľov. Obec svoje potreby financuje predovšetkým z vlastných príjmov a dotácií
zo štátneho rozpočtu zo zdrojov EÚ.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok možno použiť
na verejné účely a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom určuje obecné
zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom MF SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej
pôsobnosti činnosť, ktorá sa má financovať.
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 ŠÚ SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej
štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej uzávierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Vízie obce:

− formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality občanov obce
− uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup občanom, dodávateľom a
ostatným subjektom
− individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem o
zapojenie občanov do riešenia vecí verejných
− vytvoriť v obci podmienky na podnikateľskú činnosť a živnosti občanov obce
Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú,
kultúrnu a podnikateľstkú činnosť v obci
− plnenie všetkých požiadaviek
− zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom
− zameranie na prevenciu ochrany životného prostredia a kvality života v obci
− rozšírenie projektov za účelom ďalšej výstavby
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 Kamenné Kosihy sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na
výchovnom okraji bývalej Hontianskej župy v Ipeľskej kotline. Juhovýchodná rovinná časť
chotára je na širokých vyšších terasách Ipľa, severovýchodná časť je pahorkatinná. Obec
Kamenné Kosihy leží na východe od obce Vinica.
Susedné obce : Širákov a Ďurkovce.
Celková rozloha obce : územie má rozlohu 501 ha.
Nadmorská výška : nadmorská výška v strede obce je 200 m n.m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : trvale bývajúce obyvateľstvo v roku 2016 bolo 339.
Údaje podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011:
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu

354

100,00 %

z toho: muži

170

48,02 %

ženy

184

51,98 %

108

30,51 %

1

0,28 %

maďarská

241

68,08 %

nezistená

4

1,13 %

Národnostná štruktúra : národnosť slovenská
česká

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
rímsko-katolícka cirkev

336

94,92 %

evanjelická cirkev augs.vyznania

3

0,85 %

reformovaná kresťanská cirkev

2

0,56 %

nezistené vyznanie

7

1,98 %

bez vyznania

6

1,69 %

354

100,00 %

354

100,00 %

z toho: muži od 0 do 14 rokov

28

7,91 %

ženy od 0 do 14 rokov

23

6,50 %

muži od 15 do 59 rokov

124

35,03 %

ženy od 15 do 54 rokov

107

30,23 %

muží nad 60 rokov

18

5,08 %

ženy nad 55 rokov

54

15,25 %

spolu
Vývoj počtu obyvateľov :
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu:

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : evidovaní nezamestnaní v obci sú 55 , z toho muži 31 a ženy 24.
Nezamestnanosť v okrese : v okrese Veľký Krtíš je málo pracovných možností, preto časť
obyvateľov hľadá prácu vo vyspelejších regiónoch republiky, ako aj v zahraničí.
Vývoj nezamestnanosti :

5.4. Symboly obce
Erb obce : erb obce Kamenné Kosihy má túto podobu : v červenom štíte po striebornej
kamennej pažiti kráčajúci strieborný kôň v zlatej zbroji, sprevádzaný vpravo strieborným
skloneným a obráteným čerieslom a vľavo hore strieborným obráteným lemešom.
Vlajka obce : vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej,
bielej,červenej,bielej,červenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce : pečať obce Kamenné Kosihy je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a
kruhopisom OBEC KAMENNÉ KOSIHY.
5.5. Logo obce: zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie
je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava od vlajky sa odlišuje
tým, že kým vlajka predstavuje kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka,
zástava je pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším
priečnym rahnom /ak ide o koruhvu/
5.6. História obce : Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1135 a jej vtedajší názov bol Kezu.
V polovici 19. storočia mala obec 220 obyvateľov katolíckeho vierovyznania a troch
evanjelického. Zaoberali sa hlavne poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, chovali kone a
hovädzí dobytok. Obec obklopovali lesy a rozsiahle polia a lúky. Medzi známejších
majiteľov obce patrili rodiny: Sembery-, Ivánka-, Géczy-,Kende- a Méhesovcov. Prvá farnosť
v obci vznikla v 14. storočí. V roku 1862 bol v obci postavený kostol.
.
5.7. Pamiatky: v súčasnosti sa v obci nenachádzajú pamiatky .
5.8. Významné osobnosti obce
Medzi významné osobnosti obce patrí maliar európskeho formátu Patay László, ktorý v čase
jeho narodenia žil s rodičmi v Kamenných Kosihách.
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola vo Vinici, v Širákove a v Čebovciach.

-

Materská škola v Kamenných Kosihách.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na :
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika n.o. Vinica

-

Nemocnica s poliklinikou vo Veľkom Krtíši a v Šahách

-

Lekári: MUDr. Ladislav Kovács, MUDr. Karol Pásztori a MUDr. Štefan Repka.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby pre obec zabezpečuje :
-

Domov dôchodcov vo Veľkom Krtíši.

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
- obec v kultúrnom dome alebo na amfiteátri.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na usporiadanie oslavy Dňa matiek, Festivalu palóckych jedál, na aktívny
športový život /futbalový klub/.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

pestovanie obilovín a.s. Vinica

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2016. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.2.2016 uznesením č. 1/2016.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 18.2.2016 uznesením č. 1/2016

-

druhá zmena schválená dňa 18.5.2016 uznesením č. 2/2016

-

tretia zmena schválená dňa 11.8.2016 uznesením č. 3/2016

-

štvrtá zmena schválená dňa 18.11.2016 uznesením č. 4/2016

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

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

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

135976,00

181529,00

172603,38

95,08

119845,00
16131,00
0,00
nemáme

174254,00
7275,00
0,00
nemáme

172603,38
0,00
0,00
nemáme

99,05
0,00
0,00
nemáme

135976,00

181529,00

154678,88

85,21

119845,00
7402,00
8729,00
nemáme

174254,00
2502,00
4773,00
nemáme

148796,92
1110,00
4771,96
nemáme

85,39
44,36
99,98
nemáme

135976,00

181529,00

154678,88

85,21
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
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
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 prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016

172603,38
172603,38
0,00
148796,92
148796,92
0,00
23806,46
0,00
0,00
0,00
1110,00
1110,00
0,00
-1110,00
22696,46
0,00
5854,90
0,00
4771,96

-4771,96
172603,38
154678,88
22696,46
0,00
22696,46

Prebytok rozpočtu v sume 2269,65 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
2269,65 EUR
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7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

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

Skutočnosť
k 31.12.2016
172603,38

Rozpočet
na rok 2017
139064,00

Rozpočet
na rok 2018
139184,00

Rozpočet
na rok 2019
140184,00

172603,38
0,00
0,00
nemáme

129064,00
10000,00
0,00
0,00

129184,00
10000,00
0,00
0,00

130184,00
10000,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
154678,88

Rozpočet
na rok 2017
139064,00

Rozpočet
na rok 2018
139184,00

Rozpočet
na rok 2019
140184,00

148796,92
1110,00

129064,00
1616,00

129184,00
1616,00

130184,00
1616,00

8384,00
0,00

8384,00
0,00

8384,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
413005,72
377823,21

Skutočnosť
k 31.12.2016
497968,01
443446,60

Predpoklad
na rok 2017
506247,21
483997,21

0,00
304077,21
73746,00
34939,30

0,00
369700,60
73746,00
54497,30

0,00
483997,21
73746,00
22250,00

32,82
0,00
0,00
2034,79
32872,10
0,00
0,00
243,21

3,75
0,00
0,00
2426,80
52066,75
0,00
0,00
24,11

30,00
0,00
0,00
2000,00
20000,00
0,00
0,00
220,00

4771,96
nemáme

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
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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

Skutočnosť
k 31.12.2015
413005,72
168398,28

Skutočnosť
k 31.12.2016
497968,01
186472,10

Predpoklad
na rok 2017
506247,21
194751,13

0,00
0,00
168398,28
200773,34

0,00
0,00
186472,10
198406,76

0,00
0,00
194751,13
32817,32

650,00
0,00
320,84
185451,18
14351,32
43834,10

650,00
0,00
1202,02
182780,05
13774,69
113089,15

650,00
0,00
1800,00
17000,00
13367,32
116744,78

8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

2034,38

2160,34

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

200773,34

198406,76

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
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

105427,37
13770,90
18868,09
51854,96
89,00
1431,00

164487,14
15745,38
49627,45
73611,21
82,00
1604,79

189229,84
34128,46
56082,54
73131,17
92,00
1600,00

13741,96

15901,06

16201,00

947,26

2975,55

3114,27
12

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/

0,00
4724,20

0,00
4939,70

0,00
4880,40

0,00
121389,05
17796,03

0,00
183287,70
15153,28

0,00
212443,97
24680,62

0,00

0,00

0,00

0,00
91068,10

0,00
110148,51

0,00
120156,20

0,00
3152,34

736,05
650,00

736,05
650,00

1,97
0,00
9370,61

1,98
0,00
56597,88

2,86
0,00
66218,24

15961,68

18800,56

23214,13

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 18800,56 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

OÚ Veľký Krtíš
Dotácia na voľby
MV Bratislava
Dotácia na matriku
MDVaRR Bratislava Dotácia na stavebný úrad
OÚ Veľký Krtíš
Dotácia na CO
MDVaRR Bratislava
Dotácia na cestnú dopravu
OÚ Banská Bystrica
Dotácia na MŠ
Recykl.fond Bratislava Dotácia z recyklačného fondu
MV Bratislava
Dotácia na hlásenie pobytu občanov
ÚV Bratislava
Dotácia na festival palóckych jedál
BBSKBanská Bystrica Dotácia na festival palóckych jedál
ÚPSVaR Veľký Krtíš
Dotácia na ŠnZ,dobr.služby..
MV Bratislava
Dotácia na register adries
Nadácia SPP
Dotácia na rekonštrukciu VO
Nadácia J T
Dotácia na rekonštrukciu VO
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
ÚPSVaR Veľký Krtíš

Dotácia na stravu pre deti MŠ v HN

ÚPSVaR Veľký Krtíš

Dotácia na školské potreby pre MŠ v HN

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1008,96
1898,82
318,99
82,64
14,82
488,00
331,00
113,19
500,00
1000,00
24535,41
9,00
10000,00
7000,00
471,05
16,60

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č...... o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

0,00
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
-

zaradenie nájomných bytov do majetku obce

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

kanalizácia

-

výstavba nájomných bytov
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Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Terézia Dobošová

Schválil: Ing. Ladislav Pixiades

V Kamenných Kosihách dňa 12.5.2017
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Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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