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Záverečný účet obce za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 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 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2016 uznesením č. 89/2016OZ.
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 31.12.2017

1 380 826,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 263 590,73

1 380 826,00
0,00
0,00
0,00
1 380 826,00

1 549 308,20
17 000,00
685 178,73
12 103,80
2 240 375,59

787 632,00
47 321,00
91 110,00
454 763,00

1 039 121,33
294 759,51
405 380,00
501 114,75
279 798,73
23 215,14

Schválený
rozpočet
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
Rozdiel finančných operácií
Rozpočtové hospodárenie obce

0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 566 308,20

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 554 546,83

99,24

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 566 308,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 554 546,83 €, čo predstavuje 99,24 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 549 308,20

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 537 546,83ok

99,24

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 549 308,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
1 537 546,83 €, čo predstavuje 99,24 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
939 779,75

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

939 608,07ok

99,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov bol v chválenom rozpočte v sume 550 000,- €, upravený rozpočet bol
zvýšený o sumu 63 763,90 €, k 31.12.2017 boli poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume
613 763,90 € čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 256 380,65 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 256 380,65 €, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli v sume
51 544,04 € príjmy dane zo stavieb boli v sume 204 263,41 € a príjmy dane z bytov boli v sume
573,200 €. V rozpočtovom roku 2017 bolo zinkasovaných 21 978,09 € za nedoplatky minulých
rokov. Najvyšší nedoplatok v sume 18 970,83 € uhradila firma RS LEASE Zvolen, ktorej
nedoplatok na dani z nehnuteľnosti za minulé roky podľa splátkového kalendára predstavuje k
31.12.2017 ešte sumu 6 323,61 €.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností fyzických osôb a právnických osôb v sume 19 100,76 €.
Prehľad úhrady daňových nedoplatkov fyzických osôb k 31.12.2017 (zníženie o)
2009
Daň z nehnuteľnosti:

21,39

2010
21,39

2011
0

2012
18,16

2013
18,20

2014
67,55

2015

2016

54,12 2 827,84

Daň za psa 1 561,86 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 2 073,92 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 153,09 €
Daň za ubytovanie 175,23 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 65 499,42 €
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
178 006,66

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

166 544,97ok

93,56

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 88 819,40 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 86 200,20 €, čo je
97,05 % 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 89 187,26 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 80 344,77 €, čo je
90,08 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4 628,79

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4 628,79

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 628,79 €, bol skutočný príjem vo výške 4 628,79
€, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov, z vratiek a príjmy z účtov finančného
hospodárenia.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 426 893,00 € bol skutočný príjem vo výške 426 765,00 €
čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana BA
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
ÚPSVaR Nitra
VÚC Nitra
Okresný úrad Nitra

Suma v EUR
3 291,41
2 664,00
1 249,84
1 101,00
2 350,00
416 108,75

Účel
činnosť DHZ
predškolská výchova
voľby do orgánov samospr. krajov
hmotná núdza
podpora kultúry a športu v obci
prenesený výkon štátnej správy

426 765,00
Granty a transfery boli účelovo učené a použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
17 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

17 000,00

100
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 17 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
17 000,00 €, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o grant z Nadácie SPP v sume 12 000,00 € a
o dotáciu z Ministerstva financií SR na rozvoj obce v sume 5 000,00 € – finančné prostriedky
v sume 17 000,00 € sa použili na vybudovanie chodníka na ulici Novozámocká ( od ulice Horná
po Reštauráciu Mária Balážová ).

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
685 178,73

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

685 178,73

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 685 178,73 € bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 685 178,73 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z odboru školstva Okresného úradu v Nitre ŠR v sume 114
827,00 € určené na opravu podláh v Základnej škole Ivanka pri Nitre
- nevyčerpané prostriedky z dotácie pre DHZ Ivanka pri Nitre na refundáciu nákladov
PHM v sume 186,41 €
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na predškolskú výchovu MŠ v sume 828,68 €
- nevyčerpané finančné prostriedky minulých rokov fondu opráv použité v roku 2017
v sume 4 1324,84 €
- bankový úver v sume 565 199,80 €, ktorý sa použil na splatenie zostatku úveru UniCredit
Bank v sume 333 608,00 €, úhradu dodávateľskej faktúry za vybudovanie kanalizácie
v obci v sume 225 158,51 € a vybudovanie chodníka v sume 6433,29 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
12 103,8

Skutočnosť k 31.12.2017
12 113,80

% plnenia
100,08

Z rozpočtovaných bežných príjmov 12 103,80 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
12 113,80 € čo predstavuje 100,08 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia
0

Základná škola v roku 2017 neúčtovala o kapitálových príjmoch.
Plnenie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 333 880,84

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 293 919,55

97,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 333 880,84 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 293 919,55 €, čo predstavuje 97,00 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
1 039 121,33

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

1 012 406,41

97,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 039 121,33 € bolo skutočne čerpané
v sume 1 012 406,41 €, čo predstavuje 97,42 % čerpanie.

k 31.12.2017

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 184 439,02 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
1182 053,41 €, čo je 98,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, stavebného úradu a pracovníkov materskej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 72 443,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
70 184,17 €, čo je 96,88 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 621 875,36 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
605 724,34 €, čo je 97,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby súvisiace
s činnosťou a hlavným poslaním obce.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 123 742,78 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
120 749,97 €, čo predstavuje 97,58 % čerpanie.
Medzi významné položky transferov patrí:
- transfer poskytnutý za služby prepravcu ARRIVA v sume 71 878,00 €
- transfer poskytnutý na činnosť DHZ Ivanka pri Nitre v sume 2 003,48 €
- transfer poskytnutý na činnosť futbalového klubu TJ Družstevník Ivanka pri Nitre v sume
18 998,00 €
- transfer poskytnutý Farskému úradu Ivanka pri Nitre v sume 10 000,00 € na kostol sv. Martina
na reštaurátorské a sanačné práce
- transfer poskytnutý ako jednorázová dávka občanom v hmotnej núdzi v sume 1 450,00 €
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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
2017 po poslednej zmene
294 759,51

Skutočnosť k 31.12.2017
281 513,14

% čerpania
95,50

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 294 759,51 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 281 513,14 €, čo predstavuje 95,50 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Vybudovanie chodníka na ulici Novozámocká ( od ulice Horná po Reštauráciu Mária
Balážová)
Obec vybudovala chodník z finančných prostriedkov v sume 27 393,22 € nasledovne:
- grant z Nadácie SPP v sume 12 000,00 €
- Dotácia z Ministerstva financií SR v sume 5 000,00 €
- vlastné prostriedky obce v sume 10 393,22 €
b) V oblasti ochrany životného prostredia v roku 2017 obec Ivanka pri Nitre uhradila z
finančných prostriedkov bankového úveru prijatého z Prima banky Slovensko časť záväzku obce
za vybudovanie kanalizačnej siete v sume 225 158,51 €.
c) Medzi ostatné významné položky kapitálového rozpočtu patrí splátka autokreditu v sume
5 279,90 € a úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie – stavebné úpravy MŠ Obce
Ivanka pri Nitre vrátane areálu v sume 5 004,00 €.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
405 380,00

Skutočnosť k 31.12.2017
405 377,07

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 405 380,00 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 405 377,07 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Významné položky výdavkových operácii:
- splátka zostatkov 2 úverov UniCredit Bank finančnými prostriedkami poskytnutými
bankovým úverom Prima banky Slovensko v sume 333 608,00 €
- splátka úveru Prima banka Slovensko v sume 18 852,00 €
- splátka úveru UniCredit Bank v sume 32 910,00 € z vlastných finančných prostriedkov
obce
- splátka úveru ŠFRB v sume 20 005,07 €
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3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
501 114,75

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

501 114,75

100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 501 114,75 bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
501 114,75 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0

V roku 2017 rozpočtová organizácia obce základná škola nečerpala kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 bilancia príjmov
a výdavkov
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
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
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce vrátane finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1549 660,63
1 537 546,83
12 113,80

1 513 521,16
1 012 406,41

501 114,75
36 139,47
17 000,00
17 000,00
0,00

281 513,14
281 513,14
0,00

-264 513,14
-228 373,67
45 875,40
-274 249,07
685 178,73
405 377,07
279 801,66
5 552,59
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Hospodárenia obce:
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -228 373,67 € 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 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.pv sume 14 125,06 €
b) účet finančnej zábezpeky súvisiacej s užívaním obecného nájomného bytu v sume
31 750,34 €

Z prebytku rozpočtu sa vylučujú finančné prostriedky v celkovej sume 45 875,40 €.
Hospodárenie Obce Ivanka pri Nitre skončilo v roku 2017 schodkom v sume -274 249,07 €,
ktorý je krytý kladným rozdielom finančných operácií.

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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
3 695,30
45 949,11

0,00
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

49 644,41

V roku 2017 obec nepoužila finančné prostriedky rezervného fondu.
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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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2 753,56
1 735,72
1 052,83
2 000,00
1 436,45

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
ZS k 1.1.2017
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- Príloha č.......
- poplatky za vedenie účtu
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
11 468,93
6 774,96
4 109,03

9,80
14 125,06

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKT ÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

6 631 926,75
6 355 912,27

6 467 548,36
6 263 652,94

2 124,74
5 924 043,41

1 116,74
5 832 792,08

429 744,12
275 366,82

429 744,12
203 406,07
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Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

99,00
0,00
0,00
69 534,69
205 733,13
0,00
0,00
647,66

237,60
0,00
0,00
65 236,68
137 931,79
0,00
0,00
489,35

PA S Í V A
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
6 631 926,75
3 236 532,54

KZ k 31.12.2017 v EUR
6 467 548,36
3 313 956,44

0,00
0,00
3 236 532,54
1 174 236,61

0,00
0,00
3 313 956,44
1 173 162,99

63 406,00
4 330,68
475 450,63
264 531,30
366 518,00

17 920,00
0,00
468 853,62
140 035,89
546 353,48

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
subjektom mimo ver.správy
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

27 083,28
10 911,83
9 132,97
2 153,22
64 345,52

27 083,28
10 911,83
9 132,97
2 153,22
64 345,52

26 409,07
140 035,89

26 409,07
140 035,89

z toho po lehote
splatnosti

Medzi významné položky záväzkov voči dodávateľom patria:
- záväzok voči spoločnosti MARFIL, s.r.o. Cabaj Čápor v sume 8 496,513 € za opravu cesty na
Gergelovej ulici. Záväzok bol uhradený v roku 2018.
- ostatné záväzky obce pozostávajú z neuhradených faktúr prevažne za energie a ostatné služby
súvisiace s činnosťou a poslaním obce.
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Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

Účel

UniCredit Bank
Škoda Financial
Services
Prima banka
Slovensko

Výstavba
kanalizácie
Nákup osob.
automobilu
Splátka úveru
UniCredit
bank

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

splatnosti

625 258,00

366 518,00

8 901,47

0,00

2017

20 714,00

5 279,90

1 089,94

7 916,46

r. 2019

565 199,80

18 852,00

3 846,82

546 347,08

r.2032

Rok

Úver je dlhodobý nástroj financovania investičnej činnosti obce s dobou splatnosti do r. 2032,
splátky istiny a úrokov sú mesačné, finančné prostriedky boli použité na vybudovanie
kanalizačnej siete v obci a splátku zostatkov 2 úverov UniCredit bank.
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 2017:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
1 537 546,83 €
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
0,00 €
Spolu
1 537 546,83 €
z toho 60 %
922 528,10 €
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- autokredit

546 347,08 €
7 916,46 €

SPOLU celková suma dlhu obce

554 263,54 €

Zostatok istiny u úveru ŠFRB (do celkového dlhu obce sa nezapočítava)

434 123,77 €

SPOLU celková suma dlhu obce

554 263,54 €

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017

§ 17 ods.6 písm. a)

554 263,54

1 537 546,83

36,04 %
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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

390 649,90

1 537 546,83

25,40 %

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 2017 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-

DHZ Ivanka pri Nitre
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre
Jednota dôchodcov
Zväz záhradkárov
Miestny odbor Matice slovenskej
Skautský zbor 114
Farský úrad Ivanka pri Nitre

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-22 003,48
18 988,00
500,00
565,99
50,00
300,00
10 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 003,48
18 988,00
500,00
565,99
50,00
300,00
10 000,00

-40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 37/2012OZ.
Významné položky poskytnutých dotácií:
V roku 2017 Obec Ivanka pri Nitre poskytla dotáciu v sume 10 000,00 € Farskému úradu Ivanka
pri Nitre na úhradu nákladov reštaurátorských a sanačných prác Rímsko katolíckeho 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 2 003,48 € ostatné
finančné prostriedky schválené v rozpočte obce pre DHZ Ivanka pri Nitre v sume 2 785,52 € boli
použité formou úhrady faktúry za zásahové odevy Patriot ELITE a povinné zákonné poistenie
motorových vozidiel
- program č. 8 Šport, , kultúra, náboženstvo - TJ Družstevník Ivanka pri Nitre v sume 18 988,00 €.

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.
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9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-290 913,80

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-390 913,80

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40

Prostriedky zriaďovateľa pozostávajú:
- transfer na činnosť školskej jedálne a školského klubu v sume 78 410,00 €
- transfer na nákup učebných pomôcok pre prvákov v sume 200,00 €
- transfer vrátené vlastné príjmy v sume 12 103,80 €
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR

Rozpočtová organizácia
Ministerstvo financií SR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-25 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-35 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40

Finančné prostriedky boli poskytnuté na „ Rekonštrukciu chodníka na ulici Novozámocká“ (od
ulice Horná po Reštauráciu Mária Balážová) a použité v súlade s účelom poskytnutia.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Prenesený výkon na úseku matriky
Prenesený výkon na úseku REGOB
Prenesený výkon na úseku registra
adries

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

3 001,00
815,43
132,20

3 001,00
815,43
132,20

0,00
0,00
0,00

Ministerstvo dopravy a
výstavby SR
Ministerstvo dopravy a
výstavby SR

Prenesený výkon na úseku
stavebného poriadku
Prenesený výkon na úseku dopravy

2 298,03

2 298,03

0,00

106,75

106,75

0,00

Okresný úrad Nitra

Prenesený výkon na úseku
starostlivosti o živ.prostredie
Prenesený výkon na úseku školstva
Transfer – predškolská výchova
Transfer - voľby
Transfer – hmotná núdza

231,12

231,12

0,00

374 122,00
3 309,00
975,93
1 534,60

374 122,00
3 309,00
975,93
1 534,60

0,00
0,00
0,00
0,00

Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
ÚPSVaR Nitra

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

0

e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-32 350,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Nitriansky samosprávny kraj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-22 350,00

-40

Finančné prostriedky boli účelovo poskytnuté na podporu kultúry a športu v obci:
- „ Ivanské babie leto “ v sume 400,00 € ( športovo-kultúrne podujatie organizované v
spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej
- „ Spomienky na Myrtu – Martu “! - súťaž v prednese poézie a prózy v sume 400,00 €
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10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu-bežnévýdavky
Program č. 1 Hlavná ekonomická činnosť
Podprogram 01. Činnosť obecného úradu
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
203 542,00

Upravený
232 714,49

Skutočnosť
227 501,94

% Plnenia
97,76

Komentár: rozpočet zahŕňa mzdy a odvody na poistnom za zamestnancov správy obecného
úradu (účtovníctvo, dane, sociálne služby, matrika, stavebný úrad, pokladňa, hospodárska
činnosť, odmeny na základe dohôd) náklady spojené s činnosťou správy ( náklady na poštovné,
PHM, softvérové práce, spracovanie miezd, služby audítora), údržba budov, prevádzkových
strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravovaný na položkách mzdy a odvody,
odmeny na základe dohôd, nákup výpočtovej techniky, ostatné služby (softvérové práce,
softvérová podpora), údržba budov (oprava podlahy v kancelárii starostu, nákup nábytku).
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 5 212,55 €
Podprogram 02. Činnosť samosprávnych orgánov
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
9 447,00

Upravený
10 399,82

Skutočnosť
10 294,82

% Plnenia
98,99

Komentár: rozpočet zahŕňa odmeny a odvody na poistnom poslancov obecného
zastupiteľstva
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravovaný na položkách odmeny a odvody
do VšZP.
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 105,00 €
Podprogram 03. Činnosť hlavného kontrolóra
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
7 170,00

Upravený
7 178,54

Skutočnosť
6 916,46

% Plnenia
96,63

Komentár: rozpočet zahŕňa mzdu a odvody na poistnom hlavného kontrolóra obce
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 262,08,00 €
Podprogram 04. Členstvo v združeniach
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
2 254,00

Upravený
2 263,08

Skutočnosť
2 097,58

% Plnenia
92,68

Komentár: rozpočet zahŕňa platby za členstvo v RVC Nitra, ZMOS, Ponitrianske združenie
pre separovaný zber odpadu
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 165,50 €
Podprogram 05. Matrika
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
3 001,00

Upravený
3 086,49

Skutočnosť
3 068,31

% Plnenia
99,41
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Komentár: rozpočet zahŕňa odmeny a odvody na poistnom na prenesenom úseku štátnej
správy - matrika
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 18,18 €
Podprogram 06. Voľby
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
0

Upravený
1 249,93

Skutočnosť
1 249,93

% Plnenia
100,00

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady spojené so zabezpečením volieb – odmeny členom a
zapisovateľom volebných komisií, doručovateľom, všeobecný materiál a ostatné technické
zabezpečenie
Podprogram 07. Finančná a rozpočtová oblasť
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
38 270,00

Upravený
41 900,97

Skutočnosť
38 974,42

% Plnenia
93,01

Komentár: rozpočet zahŕňa splácanie úrokov z prijatých úverov a splácanie istiny
autokreditu za osobný automobil Škoda Octávia
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravovaný na položke splácanie úrokov
novoprijatého úveru Prima banka Slovensko.
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 2 926,55 €

Program č. 3 Verejný poriadok a bezpečnosť
Podprogram 01. Ochrana pred požiarmi
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
4 789,00

Upravený
8 266,82

Skutočnosť
8 266,82

% Plnenia
100,00

Komentár: rozpočet zahŕňa transfer a úhradu ostatných služieb spojených s činnosťou
Dobrovoľného hasičského zboru Ivanka pri Nitre
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravovaný o sumu dotácii poskytnutých
z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Bratislava

Program č. 4 Ekonomická oblasť
Podprogram 01. Doprava
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
79 878,00

Upravený
92 878,00

Skutočnosť
92 707,60

% Plnenia
99,81

Komentár: rozpočet zahŕňa transfer na úhradu nákladov služieb pravidelnej mestskej
autobusovej dopravy a náklady na opravu cesty na ulici Gergelová
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke transfer PO mimo
verejnej správy- ARRIVA, a.s. Nitra
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 170,40 €
ochrany SR Bratislava
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Program č. 5 Ochrana životného prostredia
Podprogram 01. Nakladanie s odpadmi
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
154 815,00

Upravený
399 837,97

Skutočnosť
398 225,87

% Plnenia
99,59

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energie, údržbu a čistenie kanalizačných
prečerpávačiek odpadovej vody, náklady na čistenie odpadovej vody ČOV Branč, náklady
na prevádzku kanalizačnej siete a náklady na likvidáciu komunálneho odpadu v obci
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke údržba čerpadiel
a náklady na čistenie odpadovej vody ČOV Branč
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 1 612,10 €

Program č. 6 Bývanie a občianska vybavenosť
Podprogram 01. Rozvoj bývania
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
37 500,00

Upravený
26 807,78

Skutočnosť
26 594,15

% Plnenia
99,20

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energie, údržbu obecných nájomných bytov
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke energie
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 213,63 €
Podprogram 02. Rozvoj obcí
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
93 897,00

Upravený
106 065,36

Skutočnosť
103 980,44

% Plnenia
98,03

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na údržbu verejnej zelene v obci, opravu pódia v parku
a cesty na Urbárskej ulici a náklady na externý manažment -obnova parku
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke údržba verejnej zelene,
nákup krovinorezov a externý manažment
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 2 084,92 €
Podprogram 03. Zásobovanie vodou
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
940,00

Upravený
2 592,70

Skutočnosť
2 592,70

% Plnenia
100,00

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku obecného vodovodu a vyhotovenie
odbočení vodovodných prípojok pre občanov obce
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke náklady na odbočenie
vodovodnej prípojky
Podprogram 04 Verejné osvetlenie
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
21 162,00

Upravený
22 985,53

Skutočnosť
22 239,27

% Plnenia
96,75

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na elektrickú energiu a opravy verejného osvetlenia,
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke náklady na elektrickú
energiu
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 746,26 €
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Program č. 7 Zdravotníctvo
Podprogram 01. Ambulantná zdravotná starostlivosť
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
1 300,00

Upravený
16 0000,00

Skutočnosť
14 989,99

% Plnenia
93,68

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na údržbu budovy zdravotného strediska (oprava strechy
a pokládka dlažby)
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke údržba budovy
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 1 010,01 €

Program č. 8 Šport, kultúra, náboženstvo
Podprogram 01. Športové služby
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
20 900,00

Upravený
25 538,00

Skutočnosť
24 194,66

% Plnenia
94,73

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energie a transfer občianskemu združeniu
Telovýchovná jednota Družstevník Ivanka pri Nitre
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke transfer TJ Družstevník
na vybudovanie lavičiek pre hráčov
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 1 343,34 €
Podprogram 02. Kultúrne služby
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
17 300,00

Upravený
16 288,85

Skutočnosť
13 815,82

% Plnenia
84,81

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energie, interiérové vybavenie kultúrneho domu
a náklady na športové a kultúrne podujatia organizované obcou
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke energie a kultúrne
a športové podujatia. Súčasťou podprogramu je aj schválená dotácia z VÚC na kultúrne a športové
podujatia
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 2 473,03 €
Podprogram 03. Vysielacie služby
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
1 270,00

Upravený
1 270,00

Skutočnosť
58,90

% Plnenia
4,63

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na opravy obecného rozhlasu a koncesionárske poplatky
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 1 211,10 €
Podprogram 04. Náboženské služby
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
11 278,00

Upravený
11 441,19

Skutočnosť
10 507,64

% Plnenia
91,84

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na údržbu cintorínov a na opravu Rímsko katolíckeho
kostola Sv. Martina Ivanka pri Nitre, ktorý je zapísaný v zozname národných kultúrnych
pamiatok Slovenskej republiky.
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 933,55 €
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Podprogram 05. Kronika obce
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
650,00

Upravený
650,00

Skutočnosť
624,00

% Plnenia
96,00

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na mzdu za vedenie kroniky obce pre zachytenie
kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných v obci a pre zachovanie spomienok
pre budúce generácie
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 26,00 €

Program č. 9 Vzdelávanie
Podprogram 01. Predprimárne vzdelávanie
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
79 929,00

Upravený
95 800,90

Skutočnosť
91 230,17

% Plnenia
95,22

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na mzdy a odvody poistného zamestnancov materskej
školy, energie, nákup kancelárskych potrieb, nákup učebných a kompenzačných pomôcok,
externý manažment a údržbu budovy materskej školy
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke transfer mzdy, odvody,
energie, externý manažment- rozšírenie materskej školy
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 4 570,73 €
Podprogram 01. Primárne vzdelávanie
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
720,00

Upravený
141 241,67

Skutočnosť
141 241,67

% Plnenia
100,00

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na riešenie havarijného stavu podláh základnej školy
z prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR,
ako aj z vlastných prostriedkov obce

Program č. 9 Sociálne služby
Podprogram 01. Staroba
Rozpočet na rok 2017
€

Schválený
3 100,00

Upravený
3 100,00

Skutočnosť
1 470,00

% Plnenia
47,41

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na transfery jednorazovej dávky občanom
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a na poplatky za lekárske posudky odkázanosti
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 1 630,00 €
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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
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