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Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
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 Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu ver. Správy - tab. časť
 Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 podľa rozpočtovej klasifikácie
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Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre za rok 2011
1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 :
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011 zostavený
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 2011 bol zostavený ako prebytkový, bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.2.2011, hospodárenie obce sa
riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.2.2011 uznesením číslo
17/2011- OZ.
Uznesením číslo 47/2011 – OZ bol starosta obce splnomocnený v zmysle § 14 ods. 2 zákona
č583/2004 Z.z. prijať rozpočtové opatrenia, t.j. presunúť rozpočtové prostriedky v rámci
schváleného rozpočtu, za podmienky, aby sa celkové príjmy a celkové výdavky nemenili.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát.
Rozpočet v EUR a plnenie podľa §10 ods.3,písm.a,b,c, zákona 583/2004 Z.z.:
Bežný rozpočet na rok 2010

Rozpočet

Skutočnosť

Bežné príjmy
Bežné výdavky

1 240 519
678 716

1312 266
654 903

Transfery - prenesený výkon- zdroj 111
Ostatné transfery na školstvo- zdroj 41
Transfer na školstvo- vlastné príjmy
Dotácia – balíčky pre prvákov
Dotácia hmot. núdza -školské potreby
Rozpočet celkom

Kapitálový rozpočet na rok 2010

282 121
73 370

282 121
73 370

3 856
200
33
202 223

3 856
200
33
297 783

Rozpočet
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Skutočnosť

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie z kapitál. rozpočtu

1 106 668
1 267 662
-160 994

219 086
380 215
- 161 129

Finančné operácie na rok 2010

Rozpočet

Skutočnosť

40 000
-40 000

39 861
-39 861

2 347 187
2 345 958

1 531 352
1 434 559

1 229

96 793

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

Sumarizácia :
Príjmy
Výdavky
Hospodárenie

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v EUR :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
2 347 187
1 531 352
65,24
Výrazný rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a spôsobilo nenaplnenie príjmov kapitálového
rozpočtu na investičné akcie z euro fondov a štátneho rozpočtu.
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
746 060

Skutočnosť k 31.12.2011
806 354

% plnenia
108,08

a) Výnos dane z príjmov PO a FO
Výnos dane z príjmov bol rozpočtovaný vo výške 380 000 €, v skutočnosti boli obci zo
štátneho rozpočtu k 31.12.2011 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 403 076 €, čo
predstavuje plnenie 103,07 %.
b) Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľnosti bola rozpočtovaná vo výške 301 960 € skutočný príjem bol k 31.12.2011
vo výške 349 635 €, čo je 115,79 % plnenie, pričom príjmy dane z pozemkov predstavujú
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čiastku 73 587 €, dane zo stavieb predstavujú čiastku 275 531 € a daň z bytov bola vo výške
517 €. Vyššie príjmy dane z nehnuteľností vo výške 47 675 € predstavujú splátku
pohľadávok minulých rokov.
c) Daň za užívanie verejného priestranstva 1 992 € plnenie 104,84 %
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 43 794 € plnenie 89,38 %, dlh
fyzických osôb za TKO za rok 2011 činí 4 905,34 €
e) Poplatok za psa 1 323 € plnenie 110,25 %
f) za prevádzkovanie hazardných hier 6 534 € - nízke plnenie rozpočtu bolo z dôvodu
zrušenia prevádzky hracích automatov v FORTUNA Monika Novozámocká 207, Ivanka pri
Nitre.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
124 610

Skutočnosť k 31.12.2011
139 016

% plnenia
111,56

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaného príjmu 86 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 88 572 €,
čo predstavuj plnenie 102,63 % . Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Z toho:
 príjmy z prenajatých bytov: rozpočet 77 000 € , skutočný príjem bol 79 733 €
 prenájom KD - rozpočet 3 500 €, skutočný príjem bol 2 677,72 € (výpadok príjmu
z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu)
 príjem z prenájmu zdravotného strediska: rozpočet 5 800 €, skutočný príjem
5 884 €
 prenájom poľovného revíru: v zmysle zmluvy bol skutočný príjem vo výške 277 €
b) Administratívne a iné poplatky
Z rozpočtovaných 38 210 € skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 50 392 €, čo je
131,88 % plnenie.
- správne poplatky predstavujú 3 913 € a sú tvorené z poplatkov za matričnú činnosť,
poplatky za výrub stromov, správne poplatky stavebný úrad, rybárske lístky, porušenie
predpisov.
- poplatky za predaj služieb činia 32 039 € a sú to platby za predaj smetných nádob, relácie
v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky a za opatrovateľskú službu.
Poplatky zákonného zástupcu detí v ŠK, vlastné príjmy ŠJ, a ZŠ predstavujú sumu 3 856 €.
Tieto príjmy boli v plnej výške vrátené transferom späť na účet základnej školy.
- ďalšie administratívne poplatky – poplatky za vypúšťanie odpadových vôd 14 440 €.
3) Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2011
369 849

Skutočnosť k 31.12.2011
366 896

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:
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% plnenia
99,20

Poskytovateľ dotácie

Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2011

Obvodný úrad Nitra
Register obyvateľstva

Matrika
Register obyvateľstva

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Nitra
Krajský školský úrad Nitra
Úrad práce, sociálnych vecí
rodiny Nitra
Úrad práce, sociálnych vecí
rodiny Nitra
Obvodný úrad Nitra
Obvodný úrad Nitra:
Krajský úrad Nitra
Krajský školský úrad Nitra
.
VUC Nitra
VUC Nitra

Strava, štipendium, školské
potreby
Prenesený výkon štátnej správy
Aktivačná činnosť

282 121
1 959

Podpora region. zamestnanosti

18 269

Stavebný poriadok
Životné prostredie
Cestná doprava
Zabezp.vyuč.procesu MŠ

2 296
281
131
2 308

Obvodný úrad Nitra

Sčítanie obyvateľstva

Agentúra min.školstva SR
Spolu:

Projekt Škola 3.tisícročia

Na podp.kultúry – Ivančanka
Na podp.kultúry – MO MS

2 784
815
808

300
700
2 350
51 774
366 896

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s podmienkami poskytnutia. Z uvedených
položiek je najnižšií príjem na položke podpora regionálnej zamestnanosti z dôvodu
nadhodnotenia rozpočtu roku 2011 a na položke Projekt Škola nového tisícročia pri ktorom je
v omeškaní posledná úhrada formou refundácie finančných prostriedkov z dôvodu konečnej
kontroly zo strany Agentúry Ministerstva školstva.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
1 106 668

Skutočnosť k 31.12.2011
219 086

% plnenia
19,80

Rozpočet obce v časti kapitálové príjmy počítal s príjmom finančných prostriedkov Projektu
Historické centrum obce ( v roku 2011 bolo uskutočnené iba verejné obstarávanie, ktoré bude
zakončené v roku 2012), a Projektu Rekonštrukcia ZŠ. Napriek tomu, že rekonštrukcia ZŠ
bola ukončená v roku 2011, práce prebehli kolaudačným konaním, k úhrade finančných
prostriedkov formou predfinancovania do konca roku 2011 zo strany ministerstva nedošlo. V
pôvodnom rozpočte na rok 2011 nebolo počítané s kapitálovými príjmami na dobudovanie
ďalšej trasy kanalizácie, avšak na konci roku 2011 bola obci schválená a následne poskytnutá
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dotácia na kanalizáciu v sume 198 586 €. Ministerstvo financií SR poskytlo obci účelovú
dotáciu na individuálne potreby na rok 2011 na kapitálové výdavky na akciu „ Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu“ vo výške 13 000 €. Na rekonštrukciu havarijného stavu miestneho
rozhlasu bol obci poskytnutý finančný príspevok vo výške 7500 €, účelovo viazaný na
realizáciu tohto projektu.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v EUR:
Rozpočet na rok 2011
2 345 925

Skutočnosť k 31.12.2011
1 434 559

% plnenia
61,15

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia
1 034 207
1 014 283
98,07
v tom :
v EUR
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% čerpania
Výdavky verejnej správy
200 295
194 302
97,01
Finančná a rozpočtová oblasť
48 100
44 400
92,31,
Iné všeob. služby - matrika
2 675
1 335
49,91
Transakcie verejného dlhu
500
507
101,4
Sčítanie obyvateľstva
2 330
Civilná ochrana
170
0
Ochrana pred požiarmi
3 300
3 318
100,54
Podpora reg. zamestnanosti
23 000
21 281
92,53
Cestná doprava
71 011
68 805
96,89
Nakladanie s odpadmi
122 800
118 452
96,46
Rozvoj bývania
28 040
27 049
96,46
Rozvoj obcí
12 600
11 585
91,94
Zásobovanie vodou
3 000
2 282
76,07
Verejné osvetlenie
20 500
16 332
79,67
Zdravotníctvo
8 000
8 581
107,26
Športové služby
13 500
13 706
101,53
Klubovne a kultúrne zariadenia
23 500
33 608
143,01
Vysielacie služby
150
1314
876,00
Náboženské služby – cintoríny
5 000
4 223
84,46
Kronika
700
958
136,86
Predškolská výchova
61 775
62 874
101,80
Základná škola
282 121
282 121
100,00

Dotácia pre prvákov

200
7

200

100,00

Vlastné príjmy ZŠ
Školský klub
Školská jedáleň
Projekt škola 3. tisícročia
Vlastné príjmy ŠJ
Hmotná núdza- školské potreby
Opatrovateľská služba a soc. služby
Dávky sociálnej pomoci
Spolu

672
18 500
54 870
11 000
3 184
33
15 100
4 000
1 038 296

672
18 014
55 356
11 672
3 184
33
3 692
2 297
1 014 483

100,00
97,37
100,89
106,11
100,00
100,00
24,45
57,42
97,71

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 159 482 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 142 649 €, čo je
89,45 % čerpanie. K výraznej úspore mzdových nákladov prispelo zníženie počtu
zamestnancov obecného úradu o 4 zamestnancov pri zachovaní plnej funkčnosti úradu.
b) Tovary a ďalšie služby
Z rozpočtovaných 342 772 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 342 566 € , čo je 99,94 % .
Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie na verejné osvetlenie, spotreba
vody, plynu, platby za likvidáciu tuhých odpadov, stočné, dopravné, materiál a služby,
poplatky za telefón, kancelárske potreby, údržby VT, školenia, pohonné hmoty, rutinná a
štandardná údržba budov a ostatného majetku.
c) Bežné transfery
V roku 2011 boli z rozpočtu obce poskytnuté transfery na financovanie občianskych združení
nasledovne:
TJ Družstevník:
R: 9 000
DHZ Ivanka
100
Jednota dôchodcov
500
Folklórny súbor Klobúčik
75
SČK
200
Slovenský skauting
400
MS
300
eRKO
185
Spevácky zbor Ivančanka
300
Farský úrad
1 472
K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté, v súlade so zákonom.
Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške tak, ako boli pridelené, okrem dotácie pre
folklórny súbor Klobúčik, u ktorého nevyčerpaná dotácia bola vrátená do pokladne. Jednotlivé
dotácie boli použité v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.
Obec neposkytla v r. 2011 finančné prostriedky podnikateľom ani fyzickým osobám.
e) Prenesené kompetencie – stavebný úrad - do 28.2.2011 funkčnosť stavebného úradu
zabezpečoval 1 zamestnanec s úväzkom 1,0. Od 15.3.2011 došlo k úspore mzdových
nákladov a to znížením úväzku na 0,50 %. Ide o samostatného zamestnanca, náklady na chod
stavebného úradu sú súčasťou kapitoly výdavky verejnej správy a v roku 2011 boli vo výške
8 200 € a sú tu započítané nasledovné položky: mzda, odvody do poisťovní, poštovné, telefón,
kúrenie, spotreba vody.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
1 267 662

Skutočnosť k 31.12.2011
380 215

% plnenia
29,99

v tom :
Funkčná klasifikácia
Akontácia služ.mot.vozidla
Ochrana pred požiarmi-nákup rebríka
Odpadové vody – kanalizácia-prekládka
prečerpávačky
Odpadové vody-kanalizácia
Obec – centrum obce
Obec – separovaný zber
Rekonštrukcia KD
Rekonštrukcia ZŠ
Rozvoj bývania -parkovisko
Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Spolu:

rozpočet
2 875
2 600
20 000

700 400
34 000
494 787
13 000
1 067 662

skutočnosť
2 638
2 367
20 000
213 106
15 200
6 337
31 601
76 086
12 880
380 215

v EUR
% čerpania
91,76
191,04
100,00

92,94
15,38

35,60

a) Verejná správa – v roku 2011 sa pokračovalo v splácaní lízingu, prostredníctvom ktorého
bolo na obecný úrad zakúpené osobné motorové vozidlo značky SEAT. Podľa splátkového
kalendára boli uhradené splátky vo výške 3 826 €.
b) Ochrana pred požiarmi – z rozpočtovaných finančných prostriedkov bol Dobrovoľnému
hasičskému zboru Ivanka pri Nitre zakúpený výsuvný hasičský rebrík, ktorý sa používa na
zabezpečenie činnosti zboru, súťažiach, ale aj pri iných činnostiach.
c) Nakladanie s odpadmi – v roku 2011 obec získala z Environmentálneho fondu dotáciu na
rozšírenie kanalizácie vo výške 198 586 €, z vlastných prostriedkov obec prispela sumou
9 930 €. Súčasne bola firme Ekostaving ...uhradená prvá splátka za prekládku prečerpávačky
odpadových vôd v sume 20 000 € z celkovej sumy 221 223,68 €. Na základe zmluvy o dielo
bola uskutočnená úhrada za spracovanie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné
prostredie vo výške 4 500 €. K plneniu zmluvy nedošlo, v súčasnosti plynie výpoveď zo
zmluvy.
V roku 2011 sa obec svojou spoluúčasťou vo výške 6 337 € zapojila do projektu Separovaný
zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Zvyšnú sumu 10 000 € musí obec
doplatiť z rozpočtových prostriedkov roku 2012.( počet obyv. 2 479 x 6,59=16 336,61)
d) Rozvoj obcí - počas roka sa obec usilovala o získanie financií z Euro fondov. Za účelom
podania žiadosti o spolufinancovanie z EU bol vypracovaný projekt na vybudovanie
historického centra obce, obec uhradila doplatok za projektovú dokumentáciu z roku 2010
arch. Hrušovskému v sume 14 000 € a za monitorovaciu správu č. 1 sumu 1 200 €. Projekt sa
nachádza v štádiu realizácie verejného obstarávania.
e) Rekonštrukcia KD – 31 601 €
f) Rekonštrukcia obecného rozhlasu bola financovaná z účelovej dotácie poskytnutej
Ministerstvom financií SR vo výške 13 000 €, z ktorých sa v prvej etape použili finančné
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prostriedky v celkovej výške 11 875 €. Zvyšné finančné prostriedky sa previedli do roku 2012
a budú použité v súlade s účelom poskytnutia
g) Rekonštrukcia ZŠ prebehla v súlade s vypracovaným projektom. Obec poskytla na
financovanie rekonštrukcie základnej školy vlastné finančné prostriedky vo výške 74 586 €.
Z čoho práce naviac tvorili 40 077 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
40 000

Skutočnosť k 31.12.2011
39 861

% plnenia
99,65

Ide o splácanie úveru ŠFRB a realizuje v súlade so splátkovým kalendárom. Úver ŠFRB bude
obec splácať do roku 2032.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - základná škola
A: Transfery :
Funkčná klasifikácia
Základná škola zdroj 111
Základná škola zdroj 41
Školský klub
Školská jedáleň zdroj 41
Vlastné príjmy školy
Dotácia – balíčky pre prvákov
Spolu:
Legenda zdroj 111- štátny rozpočet
41 – vlastné zdroje

rozpočet
282 154
672
18 500
54 870
3 184
200
359 580

skutočnosť
282 154
672
18 014
55 356
3 184
200
359 580

% čerpania
100,00
100,00
97,37
106,69
100,00
100,00
100,00

V rámci originálnych kompetencií obec v roku 2011 poskytla ŠJ finančné prostriedky vo
výške 55 356 €, pričom z vlastných príjmov ŠJ bolo na prevádzku jedálne použitých 3184 €.
V rámci prenesených kompetencií obec poskytla 200 € ZŠ na balíčky pre prváčikov,
z vlastných príjmov základná škola použila 672 € na financovanie prevádzky školy.

4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2011
4,95
9 215,28
5 828,40
1 743,85

€
€
€
€

odb.12/10
mzdy 12/10
zdrav.poisť. 12/10
daň z príjmu 12/10

4 a) Rozpočtové hospodárenie obce podľa § 10 ods.3 písm. a),b) a c) za rok 2011 skončilo
prebytkom 96 793 €.
4 b) prebytok rozpočtového hospodárenia podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b) sa znižuje o
záväzky obce v celkovej sume 16 792,48 € (mzdy, odvody do poisťovní, daň z príjmov,
odborový príspevok).
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Z prebytku hospodárenia budú prevedené finančné prostriedky do fondu opráv v sume
6 774,96 € t.j. konečný rozpočtový prebytok hospodárenia tak činí 73 225,56 €. O použití
tohto prebytku rozpočtového hospodárenia rozhodne obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní
záverečného účtu obce.
4 c) hospodársky výsledok hospodárenia obce v zmysle akruálneho účtovníctva a v zmysle
zákona o účtovníctve ako rozdiel nákladov a výnosov so ziskom 247 754 €.
Výnosy
1 192 499 €
Náklady
944 189
Výsledok hosp. pred zdanením
248 310
Výsledok hosp. po zdanení
247 754

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Začiatočný stav k 01.01.20110
3 387,41
Tvorba v r.2011
1 081,12
Čerpanie v r. 2011
1 093,67
Konečný zostatok k 31.12.201:
3 374,86
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným právnickým osobám
b. založeným právnickým osobám
c. štátnemu rozpočtu
d. štátnym fondom
e. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov musí obec finančne usporiadať
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Tieto finančné vzťahy boli k 31.12.2011 vysporiadané.
Obcou neboli v r.2011 zriadené ani založené právnické osoby.

7. Pohľadávky obce
Obec eviduje k 31.12.2011 pohľadávky 109 576 € z toho:
 pohľadávky voči odberateľom 2 002,15 €
 preddavok na drobný nákup – starosta 3 000 €
 pohľadávka voči T. Guzmickému - vodičské oprávnenie 630 € (exekučné vymáhanie)
 pohľadávka voči A. Lajdovej –manko 3 076,21 € ( spláca pravidelne 33,19 €/mesačne)
 nedaňové pohľadávky (za kanalizáciu) 3 340,12 €
 daňové pohľadávky (dane z nehnuteľností, smetné a poplatky za psa) 97 705,47 €
 pohľadávka voči rodičom MŠ nespotrebované rodič. príspevky 0,35 €
Pohľadávka voči zamestnancom za stravné lístky vo výške 177,30 € - uhradená v mesiaci
január 2012, (znižuje stav pohľadávok, zrážka zo mzdy za mesiac december)
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Podrobný rozpis pohľadávok tvorí prílohu č. 1 - dokladová inventúra účtov.
V súčasnosti obec eviduje pohľadávku - neuhradenú žiadosť o platbu od agentúry
ministerstva školstva za vykonané aktivity a obcou uhradené faktúry projektu „Škola nového
tisícročia“ vo výške cca 11 250 € , ktorá sa nachádza v stave certifikácie na platobnej agentúre
a je zapracovaná do príjmovej časti rozpočtu roku 2012.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v EUR
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu:
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Pohľadávky
Finančný majetok
V tom: pokladnica
ceniny
bankové účty
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
KZ k 31.12.2011
5 855 481
5 634 640
12 711
5 192 134
429 795
215 227
109 576
105 651
1 291
914
103 446
5 614

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky
V tom: vlastné imanie
Nevysporiadaný HV minulých rokov
Výsledok hosp.za účt.obdobie
Záväzky celkom
V tom: rezervy ostatné
rezervy zákonné
zúčtovanie s rozp.org. (ZŠ)
V tom: dlhodobé záväzky

Skutočnosť
KZ k 31.12.2011
5 855 481
3 550 541
3 302 787
247 754
1 243 183
16 597
12 885
10 119
547 241

z toho : úver ŠFRB a lizing
záväzky zo soc.fondu
Krátkodobé záväzky
V tom: dodávatelia
iné záväzky (379)
zamestnanci
zúčt.s orgánmi soc.zab.
dane

543 866
3 375
656 341
638 959
5
9 215
5 828
2 290
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rod. prídavky – J. Lakatoš
Výnosy budúcich období

44
1 061757

Zákonné rezervy:
spolu:

6 485 € nevyčerpané dovolenky + sociálne odvody
1 900 € audit r. 2011
4 500 € vyúčtovanie MHD Veolia
12 885 € – Rezervy sú tvorené v zmysle §20, ods.9 zákona 595/2003 Z.z.

Majetok :
Obec ku 31.12.2011 vlastnila nasledovný majetok v nadobúdacej hodnote:
SW:
Projekty:
Stavby:
Samostatné hnuteľné veci:
Dopravné prostriedky
DHIM:
Ostatný dlhodobý majetok
Pozemky:

5 169,84 EUR
46 763,14 EUR
5 211 291,11 EUR
220 066,62 EUR
85 176,90 EUR
140 894,52 EUR
84 190,64 EUR
322 685,21 EUR

Drobný hmotný majetok obce sa zvýšil o hodnotu 4 850 € ( 20 kusov počítačov á 180 €,
vodný dispenzor – 300 €, agátové ihrisko pre MŠ – 950 € ).
Samostatný hnuteľný majetok sa zvýšil o hodnotu 14 152,16 € čo predstavuje nákup vysokého
rebríka pre DHZ vo výške 2 366,76 € a rekonštrukcia obecného rozhlasu vo výške 11 875,40
€.
Finančný majetok
Ostatný dlhodobý finančný majetok – cenné papiere
Menovitá hodnota
Počet CP
Akcie ZsVS
1 000
12 948

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:
 voči bankám ŠFRB
541 637 €
 lízing
2 229 €
 voči dodávateľom
638 958 €
 záväzky zo soc.fondu
3 374 €
 zamestnanci
9 215 €
 zúčtovanie s inštitúc. odvod poistného
5 828 €
 ostatné priame dane
2 290 €
SPOLU:
1 203 531 €
Prehľad úverov:
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429 794,86 €

Obec má ku 31.12.2011 jeden dlhodobý úver a 1 auto kredit na splátky motorového vozidla:
úver zo ŠFRB v sume
541 637 EUR
splátka mot. vozidla
2 229 EUR
spolu:
543 866 EUR
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých
štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu
obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene
ročného nájomného na obecné nájomné byty. Do sumy ročných splátok návratných
zdrojov financovania podľa odseku 6 písm. b) obec nezapočítava sumu ich jednorazového
predčasného splatenia.
Záverečný účet obce za rok 2011 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa ..............2011
v súlade so zákonom 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hospodársky výsledok v bode 4b) s rozdelením
takto:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodársky výsledok v bode 4a) a 4c)
V súlade s § 16 ods.8 citovaného zákona obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas
s celoročným hospodárením „ bez výhrad “ - „ s výhradami“

Ľuboš Gál
starosta obce
Vyvesené: 21.marca 2012
Zvesené:
vypracovala: Ing.Mária Koteková
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