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Záverečný účet obce za rok 2016
 

1. Rozpočet obce na rok 2016 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016.
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  2016  bol  zostavený  ako  vyrovnaný. Bežný  rozpočet  bol
zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový, krytý prebytkom bežného
rozpočtu.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 119/2015-
OZ.
Zmeny rozpočtu: 

- prvá  zmena  schválená dňa 17.3.2016 uznesením č. 11/2016-OZ, RO č. 1-3
- druhá zmena schválená dňa 25.4.2016 uznesením č. 29/2016-OZ, RO č. 4-6
- tretia zmena chválená dňa 29.4.2016 schválená starostom obce, RO č. 7
- tretia zmena  schválená dňa 22.6.2016 uznesením č. 40/2016-OZ, RO č. 8
- štvrtá zmena  schválená dňa 27.7.2016 uznesením č. 54-55/2016-OZ, RO č. 9-10
- piata zmena schválená dňa 28.9.2016 uznesením č. 74-76/2016-OZ, RO č. 11-13
- šiesta zmena schválená dňa 7.12.2016 uznesením č. 95-100/2016-OZ, RO č. 14-19
- šiesta zmena schválená dňa 7.12.2016 schválená starostom obce, RO č. 20

Rozpočet obce k 31.12.2016 

Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Príjmy celkom 1 284 970,00 1 583 434,20
z toho :
Bežné príjmy 1 284 970,00 1 557 301,55
Kapitálové príjmy 0,00 21 000,00
Finančné príjmy 0,00 59 805,50
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 5 132,65
Výdavky celkom 1 284 970,00 1 391 618,94
z toho :
Bežné výdavky 669 679,00 784 041,56
Kapitálové výdavky 120 470,00 131 999,46
Finančné výdavky 82 820,00 88 633,12
Výdavky RO s právnou subjektivitou 412 001,00 475 577,92
Rozdiel finančných operácií -28 827,62
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 162 987,64

                                                                      



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

1 583 434,20 1 587 163,47 100,23

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 583 434,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
1 587 163,47 €, čo predstavuje 99,60 % plnenie. 

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

 1 557 301,55 1 552 137,22 99,66 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 557 301,55 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 552 137,22 €, čo predstavuje  99,66 % plnenie. 

a) daňové príjmy 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

903 655,44 901 244,73 99,73

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Výnos dane z príjmov bol v chválenom rozpočte v sume  512 000,- €, upravený rozpočet bol
zvýšený o  sumu 70 878,74 €. Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 582 878,74 € z výnosu
dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 582 878,74 € čo
predstavuje plnenie na 100 %. 

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných  245 976,55  €  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2016  v sume  243 839,77  €,  čo
predstavuje  plnenie  na  99,13  %  plnenie.  Skutočné  príjmy  dane  z pozemkov  boli  v sume
37 863,22 € príjmy dane zo stavieb boli v sume 205 365,05 € a príjmy dane z bytov boli v sume
611,50 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  21 642,29 € za nedoplatky z minulých rokov,
z toho právnické osoby v sume  19 306,31 €. Najvyššiu sumu vo výške 18 970,83 € uhradila
firma RS LEASE Zvolen, ktorej nedoplatok na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2016 predstavuje
sumu 25 294,56 €.   K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností fyzických
osôb v sume 9 190,62 € a právnických osôb v sume 29 127,00 €.
Prehľad daňových nedoplatkov k 31.12.2016 – príloha č. 1 

Prehľad obsahuje:
-  daňové nedoplatky vzniknuté za roky 2007-2015 a porovnanie ich stavu  k 31.12.2015 so
stavom k 31.12.2016 
-  novovzniknuté nedoplatky za rok 2016
- konečný stav nedoplatkov k 31.12.2016

Údaje sú uvedené osobitne za právnické osoby a fyzické osoby.

                                                                      



Daň za psa  1 463,27 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 3 130,20 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 200,80 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 69 731,95 €

b) nedaňové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

144 628,11 141 944,92 98,14

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 81 859,62 €  bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 80 110,14 €,  čo je
97,87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem  z prenajatých budov t.j. príjem z prenájmu
obecných bytov, kultúrneho domu a zdravotného strediska.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných  62 768,49 € bol  skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 61 834,78 €,  čo  je
98,52 % plnenie. 

c)  iné nedaňové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

4 678,53 4 608,10 98,50

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 678,53 €, bol skutočný príjem vo výške 4 608,10
€, čo predstavuje 98,50 % plnenie. 
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov a z vratiek. 

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 504 339,47 € bol skutočný príjem vo výške 504 339,47 €
čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana BA 2 186,41 činnosť DHZ 
Okresný úrad Nitra        3 309,00 predškolská vvýchova
Okresný úrad Nitra           975,93 voľby do NR SR
Okresný úrad Nitra    114 827,00 oprava podláh ZŠ
ÚPSVaR Nitra        1 534,60 hmotná núdza
VÚC Nitra           800,00 podpora kultúry a športu v obci
Okresný úrad Nitra    380 706,53 prenesený výkon štátnej správy

   504 339,47

Granty a transfery boli účelovo učené a  použité v súlade s ich účelom.

                                                                      



2. Kapitálové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

21 000,00 21 000,00 100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 21 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
21 000,00 €, čo predstavuje  100 % plnenie. Ide o grant z Nadácie SPP v sume 7 000,00 € na
nákup  3  kusov  veľkoobjemových  kontajnerov  na  zberové  miesto,  o dotáciu  z Ministerstva
financií  SR  na  rozvoj  obce  –  vybudovanie  chodníka  pred  budovou  Archívu  MV  SR  v
sume10 000,00 € a príjem z predaja kapitálových aktív v sume 4 000,00 € (predaj osobného auta
Seat Altea).

3. Príjmové finančné operácie: 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

59 805,50 58 520,66 97,86

Z rozpočtovaných  príjmových  finančných  operácií  59 805,50  €  bol  skutočný  príjem
k 31.12.2016 v sume 58 520,66 €, čo predstavuje  97,86 % plnenie. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 73/2016-OZ do dňa 28.9.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 21 335,63 €. Finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na
opravu havarijného stavu strechy zdravotného strediska.
 V roku 2016 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 30 000,00 € na vybudovanie chodníka na ulici
Novozámocká (úsek od spoločnosti Sola po cintorín)

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 460,17 €

Iné príjmové finančné operácie – prijaté zábezpeky v sume 6 724,86 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy 
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

5 132,65                   14 026,25                273,27

Z rozpočtovaných  bežných   príjmov  5  132,65  €  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2016  v sume
14 026,25 € čo predstavuje  273,27 % plnenie.  

Kapitálové príjmy 
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

0                   0                0

Základná škola v roku 2016 neúčtovala o kapitálových príjmoch.

Plnenie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

                                                                      



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

916 041,02 878 126,21 95,86

Z rozpočtovaných  celkových  výdavkov  916  041,02  €  bolo  skutočne  čerpané   k 31.12.2016
v sume 878 126,21 €, čo predstavuje  95,86 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej

zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

784 041,56                   746 126,75                 95,16

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 784 041,56 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume
746 126,75 €, čo predstavuje  95,16 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných  výdavkov  168  166,28  €  bolo  skutočné  čerpanie  k 31.12.2016  v  sume
168  054,62  €,  čo  je  99,93  %  čerpanie.  Patria  sem  mzdové  prostriedky  pracovníkov  OcÚ,
matriky, stavebného úradu a pracovníkov materskej školy.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  výdavkov  63  081,27  €  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v  sume
62 282,02 €, čo je  98,73 % čerpanie. 
Tovary a služby
Z rozpočtovaných  výdavkov  424  765,16  €   bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v  sume
391 423,38 €, čo je 92,15 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú  energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných  výdavkov  90  966,48  €  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v  sume
90 415,51 €, čo predstavuje 99,39 % čerpanie.

Medzi významné položky transferov patrí:
- transfer poskytnutý za služby prepravcu ARRIVA v sume 53 563,04 €
- transfer poskytnutý na činnosť DHZ Ivanka pri Nitre v sume 3 892,77 €
- transfer poskytnutý na činnosť futbalového klubu TJ Družstevník Ivanka pri Nitre v sume
   16 000,00 €
- transfer poskytnutý Farskému úradu Ivanka pri Nitre v sume 10 000,00 € na kostol sv. Martina
  na reštaurátorské a sanačné práce 

Splácanie  úrokov  a  ostatné  platby  súvisiace  s úvermi,  pôžičkami  a návratnými
finančnými výpomocami

                                                                      



Z rozpočtovaných  výdavkov  37  062,37  €  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v  sume
33 951,22  €, čo predstavuje 91,60 % čerpanie. 

Medzi významné položky platieb súvisiacich s návratnými zdrojmi financovania patrí:
- splátka úrokov ŠFRB v sume 20 790,65 €
- splátka úrokov z úveru UniCredit Bank v sume 12 288,85 €

2. Kapitálové výdavky 
 
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

131 999,46                  131 999,46                100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 131 999,46 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016
v sume 131 999,46 €, čo predstavuje  100 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

a) Vybudovanie chodníka na ulici Novozámocká ( od spoločnosti SOLA po cintorín)
Obec vybudovala chodník z finančných prostriedkov v sume 30 000,- € poskytnutých v októbri
2015 formou dotácie z Ministerstva financií SR  a použitých v roku 2016. Obec prispela sumou
720,- € z vlastných finančných prostriedkov. 
b) Vybudovanie chodníka na ulici Novozámocká ( štátny archív – park )
Obec vybudovala chodník z finančných prostriedkov v sume 10 000,- € poskytnutých v roku
2016 formou dotácie  z Ministerstva financií  SR. Obec prispela  sumou 3 301,46 z vlastných
finančných prostriedkov. 
c)  V  roku  2016  obec  uhradila  z  vlastných  finančných  prostriedkov  časť  záväzku  obce  za
vybudovanie kanalizačnej siete v sume 60 001,02 €.
d)  V oblasti  ochrany životného prostredia   v roku 2016 obec uspela  so žiadosťou o grant a
Nadácia  SPP jej  poskytla  finančné  prostriedky  v  sume  7  000,-  na  nákup  veľkoobjemových
kontajnerov.  Kontajnery  boli  umiestnené  na  zberovom  mieste  a  poslúžili  na  uskladnenie
prevažne stavebného odpadu nachádzajúceho sa v katastri obce ako čierne skládky.
e) Medzi ostatné významné položky kapitálového rozpočtu patrí nákup osobného motorového
vozidla na sociálne účely v sume 10 800,00 €, splátka autokreditu v sume 3 374,84 € a úhrada
preddavku za vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 3 Územného
plánu Obce Ivanka pri Nitre v sume 6 000,00 €.

3.  Výdavkové finančné operácie
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

88 633,12                   88 450,39                99,79

Z rozpočtovaných  výdavkových  finančných  operácií  88  633,12  €  bolo  skutočne  čerpané
k 31.12.2016 v sume 88 450,39 €, čo predstavuje  99,79 % čerpanie. 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 88 633,12 € na splácanie istiny z prijatých
úverov  bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2016 v sume 84 890,71 €,  čo predstavuje 95,77 %.
Zvyšné  percento  vo  výške  4,02  %  predstavuje  vyplatenie  zábezpeky  v  sume  3  559,68  €
nájomníkom, ktorí ukončili užívanie obecných nájomných bytov.

                                                                      



3.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky 
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

475 577,92                475 577,92               100,00

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 475 577,92 bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume
475 577,92 €, čo predstavuje  100,00 % čerpanie. 

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

0                   0                0

V roku 2016 rozpočtová organizácia obce základná škola nečerpala kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné  príjmy spolu 1566 163,47 
566163,47ríjmy obce 1 552 137,22

             bežné príjmy RO 14 026,25

Bežné výdavky spolu 1 221 704,67
toho : bežné výdavky  obce 746 126,75

            bežné výdavky  RO 475 577,92

Bežný rozpočet 344 458,80
Kapitálové  príjmy spolu 21 000,00
z toho : kapitálové  príjmy obce 21 000,00

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 131 999,46
z toho : kapitálové  výdavky  obce 131 999,46

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet -110 999,46
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 233 459,34
Vylúčenie z prebytku 130 222,77
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 103 236,57
Príjmové finančné operácie 58520,66

Výdavkové finančné operácie 88450,39

Rozdiel finančných operácií 29 929,73
PRÍJMY SPOLU  0,00
VÝDAVKY SPOLU 0,00
Hospodárenie obce 73 306,84

                                                                      



Návrh riešenia hospodárenia obe: 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 233 459,34 € je 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.
     
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú : 

a)    nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku 2015
        v sume 114 827 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené na odstránenie havarijného   
        stavu podláh v základnej škole, vyčerpané boli v roku 2017

b)   nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2
       zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 
       11 468,93 €

 c)   nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom     
       fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 2 753,56 €

 d)   nevyčerpané prostriedky z  fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z.  
       o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 344 ,60 €

 e)   nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na výchovu a vzdelávanie detí materských      
       škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v sume 828,68 €.
       Finančné prostriedky boli použité v roku 2017

Z prebytku rozpočtu sa vylučujú finančné prostriedky v celkovej sume 130 222,77 €.

Ďalej sa z prebytku rozpočtu vylučuje schodok finančných operácií v sume 29 929,73 €.

Čistý prebytok rozpočtového hospodárenia obce k 31.12.2016 predstavuje 73 306,84 €.

O použití prebytku rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                      



5.  Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond
Obec  vytvára  rezervný  fond  v zmysle  ustanovenia  §  15  zákona  č.583/2004  Z.z.  v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

          
Fond rezervný Suma v EUR
ZS k 1.1.2016 11 056,93      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok 

                                              13 974,00     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení 
                - z finančných operácií
Úbytky   - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.74/2016-OZ   zo dňa 28.9.2016      
- uznesenie č.96/2016-OZ   zo dňa 7.12.2016
  

                                               21 335,63
                                               19 000,00      
                                                 2 335,63     

               - krytie schodku rozpočtu
               - ostatné úbytky 
KZ k 31.12.2016 3 695,30      

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. obec v roku 2016 použila finančné
prostriedky  rezervného  fondu  na  odstránenie  havarijného  stavu  strechy  budovy
zdravotného strediska – čiastočná oprava strechy.

Sociálny fond
Obec  vytvára  sociálny  fond  v zmysle  zákona  č.152/1994  Z.z.  v z.n.p..  Tvorbu  a použitie
sociálneho fondu upravuje smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2016   2 637,75
Prírastky - povinný prídel -        %                                               1 483,37    
               - povinný prídel -        %                      
               - ostatné prírastky     
Úbytky   - stravovanie                       1 367,56  
               - regeneráciu PS, dopravu                 
               - dopravné                           
               - ostatné úbytky                                           
KZ k 31.12.2016  2 753,56

                                                                      



Fond prevádzky, údržby a opráv 
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p..  O použití  fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

          
Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR
ZS k 1.1.2016                            1 745,01      
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu  

                         10 162,48     

Úbytky   - použitie fondu :
- na opravu čistenie kanalizačného potrubia 
- na výmenu vodomeru 
- na výmenu merača PRVN
- poplatky za vedenie účtu

                              425,98
                                12,58      

KZ k 31.12.2016                          11 468,93      

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2016  v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu 6 364 754,68 6 355 912,27
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok                      3 132,74                      2 124,74
Dlhodobý hmotný majetok 5 931 877,82 5 924 043,41

Dlhodobý finančný majetok   429 744,12    429 744,12
Obežný majetok spolu   122 228,30    275 366,82
z toho :
Zásoby              0,00             99,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS              0,00               0,00
Dlhodobé pohľadávky              0,00               0,00
Krátkodobé pohľadávky      57 271,24      69 534,69
Finančné účty     14 686,40      13 376,86
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.              0,00               0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.              0,00               0,00
Časové rozlíšenie        1 839,27           647,6

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie 6 488 822,25 6 631 926,75
z toho :
Oceňovacie rozdiely              0,00               0,00
Fondy           0,00              0,00
Výsledok hospodárenia             3 317 038,99 3 236 532,54
Záväzky             1 061 943,84               1 174 236,61
z toho :
Rezervy                  78 791,00      63 406,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS          0,00        4 330,68
Dlhodobé záväzky                482 529,12    475 450,63

                                                                      



Krátkodobé záväzky 68 285,72    264 531,30
Bankové úvery a výpomoci                432 338,00                  366 518,00
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku Záväzky celkom

k 31.12.2016 v EUR
z toho v  lehote

splatnosti 
z toho po lehote

splatnosti

Druh záväzkov voči: 
- dodávateľom        170 571,45        170 571,45
- zamestnancom          11 076,37          11 076,37
- poisťovniam            6 872,70            6 872,70
- daňovému úradu            1 309,41            1 309,41
- štátnemu rozpočtu                   0,00
- bankám        366 518,00        366 518,00
- štátnym fondom                   0,00
- ostatné záväzky          74 701,37          74 701,37

Záväzky spolu k 31.12.2016        631 049,30        631 049,30

Medzi významné položky záväzkov voči dodávateľom patria:
- záväzok voči spoločnosti DANAŠ s.r.o. Veľké Zálužie v sume 83 822,93 € za opravu cesty na
Urbárskej ulici. Záväzok bol uhradený v roku 2017.
-  záväzok  voči  Obci  Branč  v  sume  69  055,87  €  za  čistenie  odpadovej  vody.  Záväzok  bol
vyrovnaný v roku 2017 vzájomným započítaním pohľadávky Obce Ivanka pri Nitre voči Obci
Branč za  vklad finančných prostriedkov pri výstavbe čistiarne odpadových vôd. 
- ostatné záväzky obce pozostávajú z neuhradených faktúr prevažne za energie a ostatné služby

Stav úverov k 31.12.2016 

Veriteľ Účel
Výška

poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny 

za rok 2016

Ročná splátka
úrokov 

za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

Rok
splatnosti

UniCredit Bank
Výstavba 
kanalizácie 625 258,00 65 820,00 12 288,85 366 518,00 r. 2022

Škoda Financial
Services

Nákup osob. 
automobilu 20 714,00   7 517,64 871,72 13 196,36 r. 2019

Úver je dlhodobý nástroj financovania investičnej činnosti obce s dobou splatnosti do r. 2022,
splátky  istiny  a úrokov  sú  mesačné,  finančné  prostriedky  boli  použité  na  vybudovanie
kanalizačnej siete v obci.
 
V máji  roku 2016  obec obstarala nákup osobného automobilu Škoda Octávia financovaného
formou autokreditu  so splatnosťou na 3 roky v apríli 2019.

                                                                      



Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková  suma dlhu  obce  neprekročí  60% skutočných  bežných  príjmov  predchádzajúceho

rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií  v jej  zriaďovateľskej pôsobnosti  v
roku 2016: 

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12               1 357 490,44 €
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12                       0,00 €

    Spolu                                                                                                        1 357 490,44 €     
- z toho 60 %                                                                                                  814 494,26 €           

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov             366 518,00 €
- autokredit                                                                                                        13 196,36 € 

-
SPOLU celková suma dlhu obce 379 714,36 €
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky  
- z úverov zo ŠFRB 454 128,84 €
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 379 714,36 €

Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

379 714,36 1 357 490,44 27,97 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015 ?

§ 17 ods.6 písm. b

73 794,29 1 357 490,44 5,43 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 

                                                                      



8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec  v roku  2016  poskytla  dotácie  v súlade  so  VZN  č.  37/2012-OZ  zo  dňa  24.5.2012  o
podmienkach poskytovania   dotácií z prostriedkov Obce Ivanka pri Nitre právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,   na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na  ....

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
DHZ Ivanka pri Nitre            3 114,00      3 114,00 0,00
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre 16 000,00    16 000,00 0,00
Jednota dôchodcov      500,00        500,00 0,00
Zväz záhradkárov     531,00        531,00 0,00
Miestny odbor Matice slovenskej     100,00        100,00 0,00
Miestny spolok Červeného kríža     150,00        150,00 0,00
Skautský zbor 114     300,00        300,00 0,00
Farský úrad Ivanka pri Nitre  10 000,00   10 000,00 0,00
ZO Slovenský zväz chovateľov     600,00        600,00 0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 37/2012-
OZ.
Významné položky poskytnutých dotácií:
V roku 2016 Obec Ivanka pri Nitre poskytla dotáciu v sume 10 000,00 € Farskému úradu Ivanka
pri Nitre na úhradu nákladov reštaurátorských a sanačných prác Rímskokatolického kostola sv.
Martina, ktorý je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná
kultúrna pamiatka pod číslom 1435/0.

Súčasťou rozpočtu obce sú dotácie poskytnuté  v rámci programového rozpočtu obce a to:
- program č. 3 Verený poriadok a bezpečnosť – DHZ Ivanka pri Nitre v sume 3 114,00 €
- program č. 8 Šport, , kultúra, náboženstvo - TJ Družstevník Ivanka pri Nitre v sume 16 000,00 €

Ostatné  dotácie boli poskytnuté v sume, ktorá sa každoročne opakuje v približne rovnakej výške
v rámci programu č. 6 Bývanie a občianska vybavenosť, podprogram 6.2 Rozvoj obci. 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

V súlade  s ustanovením  §  16  ods.2  zákona  č.583/2004  o rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov má 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.

                                                                      



a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a     založeným právnickým osobám  

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov
- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Základná škola 99 997,28 99 997,28 0

Prostriedky zriaďovateľa pozostávajú:
- transfer na činnosť školskej jedálne a školského klubu v sume 75 820,00 €

- transfer na opravu elektroinštalácie školskej kuchyne v sume 9 600,00 e
- transfer na nákup učebných pomôcok pre prvákov v sume 200,00 € 
- transfer na zvýšenie tarifných platov o 6 % v sume 351,03 €
- transfer vrátené vlastné príjmy v sume 14 026,25 €

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR

Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov
- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Ministerstvo financií SR 10 000,00 10 000,00 0

Finančné prostriedky boli poskytnuté na „ Rekonštrukciu chodníka na ulici  Novozámocká“ a
použité  v súlade s účelom poskytnutia.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 
matrika, .... 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon na úseku matriky 3 001,00       3 001,00 0,00
Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon na úseku REGOB       815,43          815,43 0,00
Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon na úseku registra 

adries
      132,20   132,20 0,00

Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR

Prenesený výkon na úseku 
stavebného poriadku

   2 298,03       2 298,03 0,00

Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR

Prenesený výkon na úseku dopravy       106,75  106,75 0,00

Okresný úrad Nitra Prenesený výkon na úseku 
starostlivosti o živ.prostredie

      231,12  231,12 0,00

Okresný úrad Nitra Prenesený výkon na úseku školstva 374 122,00   374 122,00 0,00
Okresný úrad Nitra Transfer – predškolská výchova     3 309,00 3 309,00 0,00
Okresný úrad Nitra Transfer - voľby        975,93    975,93 0,00
ÚPSVaR Nitra Transfer – hmotná núdza     1 534,60 1 534,60 0,00

                                                                      



c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  

      Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí   

Obec 
Suma poskytnutých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  
- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

0 0 0 0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

VÚC 
Suma poskytnutých

finančných
prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  
- 3 -  

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Nitriansky samosprávny kraj 800,00 800,00 0

Finančné prostriedky boli účelovo poskytnuté na podporu kultúry a športu v obci: 
-   „  Ivanske  babie  leto  “  v  sume  400,00  €  (  športovo-kultúrne  podujatie  organizované  v
spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej
-    „ Spomienky na Mirtu – Martu “! - súťaž v prednese poézie a prózy v sume 400,00 €

10.  Hodnotenie  plnenia  programov  obce  -  Hodnotiaca  správa  k plneniu
programového rozpočtu        
Príloha č.2 Záverečného účtu.

13. Návrh na použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2016:

Rozpočtové hospodárenie obce Ivanka pri Nitre skončilo prebytkom v sume 73 306,83     €.
Podľa ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. obecné zastupiteľstvo rozhoduje
pri prerokovaní záverečného účtu o použití prebytku rozpočtu.
Prebytok hospodárenia navrhujeme použiť nasledovne:

- sumu 27 357,72 € použiť na dotáciu finančnej zábezpeky
- rozdiel prebytku v sume 45 949 ,11 € použiť na dotovanie rezervného fondu

                                                                      


