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Záverečný účet obce za rok 2018 
 
 
1. Rozpočet obce na rok 2018   
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   
2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2018 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 2018. Rozpočet obce 
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2017 uznesením č. 108/2017-OZ. V priebehu 
roka boli podľa potreby vykonávané úpravy rozpočtu.  
 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 20.2.2018 uznesením č. 8/2018-OZ (RO-1) 
- druhá zmena schválená dňa 20.3.2018 uznesením č.23-32/2018-OZ (RO 2-11) 
- tretia zmena  schválená dňa 26.4.2018 uznesením č.43,44/2018-OZ (RO12,13) 
- štvrtá zmena  schválená dňa 5.6.2018 uznesením č. 64/201/-OZ (RO-14) 
- piata zmena schválená dňa 30.6.2018 RO 15-17/2018 
- šiesta zmena schválená dňa 5.9.2018 uznesením č. 90-30/2018-OZ (RO18-21) 
- siedma zmena schválená dňa 30.9.2018 RO 22-23/2018 
- ôsma zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 18/02/2018-OZ (RO 24) 
- deviata zmena schválená dňa 30.12.2018 RO 25-26/2019 

 
 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2018  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

 
 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 1 644 312,00 1 837 045,66 1 827 361,60 
z toho :    
Bežné príjmy  1 523 220,00 1 616 649,18 1 606 965,12 
Kapitálové príjmy 121 092,00 141 909,83 141 909,83 
Finančné príjmy 0,00 22 079,69 22 079,69 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 56 406,96 56 406,96 
Výdavky celkom 1 644 312,00 1 803 655,59 1 796 293,31 
z toho :    
Bežné výdavky 946 988,00 962 177,30 954  815,10 
Kapitálové výdavky 147 603,02 231 860,88 231 860,88 
Finančné výdavky 58 521,00 59 368,02 59 367,94 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 491 199,98 550 249,39 550 249,39 
Rozdiel finančných operácií  -37 288,33 -37 288,25 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 837 045,66 1 827 361,60 99,47 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 837 045,66 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  
1 827 361,6 €, čo predstavuje 99,47 % plnenie.  
 
2.1 Bežné príjmy obce 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

 1 616 649,18 1 606 965,12 99,40  
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov obce 1 616 649,18 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 1 606 965,12 €, čo predstavuje  99,40 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 024 966,10 1 023 711,15 99,87 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
 

Výnos dane z príjmov bol v chválenom rozpočte v sume  620 000,- €, upravený rozpočet 
bol zvýšený o  sumu 93 037,96 €, k 31.12.2018 boli poukázané finančné prostriedky zo ŠR 
v sume 713 037,96 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.  

 
 
Daň z nehnuteľností 
 

Z rozpočtovaných 239 903,48 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 238 848,53 €, 
čo predstavuje plnenie na 99,56 %. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli v sume 41 519,21 €, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 196 445,05 € a príjmy dane z bytov boli v sume 884,27 €. 
V rozpočtovom roku 2018 boli uhradené pohľadávky na dani z nehnuteľnosti za minulé roky v 
sume  13 365,08 € .  K 31.12.2018 obec evidovala pohľadávky na dani z nehnuteľností fyzických 
osôb a právnických osôb v sume 16 844,56 €, z toho sú neuhradené pohľadávky minulých rokov 
v sume  5 735,68 € a neuhradené pohľadávky za rok 2018 v sume 11 108,88 €. 
 
 
 
Ostatné daňové príjmy obce skutočnosť k 31.12.2018  

- daň za psa  1 894,92 €, 
- daň za užívanie verejného priestranstva 2 862,76 €, 
- daň za nevýherné hracie prístroje 177,35 €, 
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 66 889,63 €. 
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b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

164 172,68 155 805,54 94,90 
 
Príjmy z  vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 73 116,96 €  bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 66 744,28 €, 
čo je 91,28 % plnenie. Skutočné plnenie k 31.12.2018: 

- príjem z nájmu obecných bytov  v sume 57 627,32 €, upravený rozpočet v sume 64 000,00 
€, plnenie 90,00 % 

- príjem z prenájmu parku a domu smútku v sume 1 547,50 € 
- príjem z prenájmu budovy zdravotného strediska v sume 5 884,46 € 
- príjem z prenájmu priestorov kultúrneho domu v sume 1 685,00 € 

 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 91 055,72 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 89 061,26 čo je 
97,80 % plnenie. 

 
 Medzi významné položky príjmov patria administratívne poplatky: 

- matrika v sume 3 698,00 € 
- poplatky na úseku stavebného poriadku v sume 7 855,00 € 
- cintorínske poplatky v sume 4 748,00 € 
- poplatky za materskú školu v sume 3 000,00 € 
- poplatky za odvádzanie úžitkovej vody v sume 62 914, 92 € 

 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

4 538,99 4 477,02 98,63 
 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 538,99 €, bol skutočný príjem vo výške 
4 477,02 €, čo predstavuje 98,63 % plnenie.   
Medzi iné nedaňové príjmy patrili príjmy z dobropisov v sume 2 977,45 €  ( preplatky energii 
poukázane na účet obce v novom roku), z vratiek v sume 154,92 € ( preplatok ročného 
zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017) a iné príjmy v sume 1 344,65 € ( nedoplatky 
z ročného vyúčtovania dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v obecných bytovkách za rok 
2017).  
 
 
d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 422 971,41 € bol skutočný príjem vo výške 
422 971,41 €, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Dobrovoľná požiarna ochrana BA 3 000,00 činnosť DHZ  
Okresný úrad Nitra        2 201,00 predškolská výchova 
Okresný úrad Nitra        1 763,56      voľby do samosprávy 
ÚPSVaR Nitra           850,80 hmotná núdza 
VÚC Nitra        3 000,00 podpora kultúry a športu v obci 
Okresný úrad Nitra     412 156,05 prenesený výkon štátnej správy 
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z toho:   
- stavebný poriadok 
- cestná doprava 
- životné prostredie  
- matrika 
- REGOB 
- register adries 
- základná škola 
- vzdelávacie poukazy 
- škola v prírode 
- lyžiarsky výcvik 
- szp 
- asistent učiteľa 

   2 900,43 
      112,88 
      249,27 
   3 243,18 
      862,29 
      298,00 
380 975,00    
    3 795,00 
    1 800,00 
    2 100,00 
       700,00 
   15 120,00 

 

SPOLU:  422 971,41  
 
Granty a transfery boli účelovo určené a  použité v súlade s ich účelom. 
 
 
 
2.2 Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

141 909,83 141 909,83 100,00 
 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 141 909,83 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 141 909,83 €, čo predstavuje  100 % plnenie. Významné položky kapitálových príjmov: 

- grant z Nadácie SPP v sume 6  000,00 €  
- grant COOP Jednota v sume 6 000,00 € 
- príjem z predaja pozemku v sume 9 500,00 € 
- prostriedky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – prostriedky EÚ v sume 

107 735,13 € a prostriedky ŠR v sume 12 674,70 € 
 
 
2.3 Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

22 079,69 22 079,69 100,00 
 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 22 079,69 € bol skutočný príjem 
k 31.12.2018 v sume 22 079,69 €, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  
 
 Významné položky príjmových finančných operácií: 

- nevyčerpané finančné prostriedky minulých rokov fondu opráv v sume 21 097,55 €, 
- finančné prostriedky z prijatej zábezpeky v sume  982,14 €  
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2.4 Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - základná škola 
 
Bežné príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

56 406,96                   56 406,96                100,00 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 56 406,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume             
56 406,96 € čo predstavuje  100,00 % plnenie.   
 
Významné položky príjmov rozpočtovej organizácie: 

- príjem za stravné v sume 47 662,71 € 
- vratky z vyúčtovania energií v sume 3 125,53 € 
- príjem z prenájmu telocvične v sume 1 029,40 € 
- príjem za školský klub v sume 4 364,00 € 
- príjem zo zberu papiera v sume 225,32 € 

 
 
 
 
Kapitálové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0                   0                0 
 
Základná škola v roku 2018 neúčtovala o kapitálových príjmoch. 
 
Plnenie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu je prílohou 
Záverečného účtu obce.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 803 655,59 1 796 293,31 99,59 
 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 803 655,59 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
v sume 1 796 293,31 €, čo predstavuje  99,59 % čerpanie.  

 
  

3.1  Bežné výdavky obce 
 
 Schválený rozpočet na 
rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

962 177,30              954 815,10                       99,23 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 962 177,30 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 
954 815,10 €, čo predstavuje  99,23 % 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 195 590,55 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 
195 572,57 €, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  
matriky, stavebného úradu a pracovníkov materskej školy, z toho: 
    -dotácia na prenesený výkon štátnej správy v sume 6 678,10 € a z vlastných finančných 
prostriedkov obec 188 894,47 € 

- Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 53 824,52 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume               
52 516,34 €, čo je  97,56 % čerpanie.  

 
- Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 557 625,91 €  bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume           
551 825,33 €, čo je 98,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú  energie, materiál, 
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a  ostatné tovary a služby súvisiace 
s činnosťou a hlavným poslaním obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
- Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 126 884,34 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume               
126 654,60 €, čo predstavuje 99,81 % čerpanie. 

 
Medzi významné položky transferov patrili: 
- transfer poskytnutý za služby prepravcu ARRIVA v sume 81 751,70 €, 
- transfer poskytnutý na činnosť DHZ Ivanka pri Nitre v sume 5 259,47 €, 
- transfer poskytnutý na činnosť futbalového klubu TJ Družstevník Ivanka pri Nitre v sume 
  22 289,73 €,  
- transfer poskytnutý ako jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi v sume  1 400,00 € 
- odstupné pre končiaceho starostu v sume 8 602,52 € 

 
 
- Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 28 251,98 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume               
28 246,26  €, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.  

 
Medzi významné položky platieb súvisiacich s návratnými zdrojmi financovania patrí: 
- splátka úrokov ŠFRB v sume 19 044,44 € 
- splátka úrokov z úveru Prima banka Slovensko v sume 8 668,98 € 
 
 
3.2   Kapitálové výdavky  
  
Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

231 860,88                  231 860,88  100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 231 860,88 € bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 231 860,88 €, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrili:  
 
a) vybudovanie chodníka na ulici Novozámocká (od požiarnej zbrojnice-pokračovanie 

k dolnému koncu obce). Obec vybudovala chodník z finančných prostriedkov v sume 
38 788,37 € nasledovne: 
- grant z Nadácie SPP v sume  6 000,00 € 
- vlastné prostriedky obce v sume 32 788,37 €, 

b) v oblasti ochrany životného prostredia  v roku 2018 obec Ivanka pri Nitre uhradila z vlastných 
prostriedkov časť záväzku obce za vybudovanie kanalizačnej siete v sume 36 218,42 €, 

c) medzi ostatné významné položky kapitálového rozpočtu patrila splátka autokreditu v sume 
5 837,00 € a úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia budovy 
zdravotného strediska v sume  4 104,00 €, 

d) klimatizácia v kancelárii prvého kontaktu a pokladne v sume  2774,66 € 
e) stavebné úpravy budovy MŠ vrátane areálu – tretia trieda v sume 129 247,21 €, z toho: 
-   prostriedky EÚ v sume 107 735,13 € 
-   prostriedky ŠR v sume 12 674,71 € 
-   vlastné prostriedky v sume 8 837,37 € 
f)  vybudovanie oplotenia  areálu MŠ z vlastných prostriedkov v sume 3 851,22 € 
g) vybudovanie chodníka z finančných prostriedkov Nadácie COOP Jednota v sume 6 000,00 € 
h) nákup kontajnerov na zberové miesto v sume 5 040,00 € 
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3.3 Výdavkové finančné operácie 
  

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

59 368,02                   59 367,94 99,99 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 59 368,02 € bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 59 367,94 €, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  
 
 
Významné položky výdavkových operácii: 

- splátka úveru Prima banka Slovensko v sume 37 704,00 € 
- splátka úveru ŠFRB v sume 20 816,92 €  
- vrátenie finančnej zábezpeky ( nájomný byt) v sume 847,02 € 

 
 
3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

550 249,39                550 249,39    100,00 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 550 249,39 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 v sume 
550 249,39 €, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
 
 
Kapitálové výdavky 
 

Schválený rozpočet na rok 
2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0                   0                0 
 
V roku 2018 rozpočtová organizácia obce základná škola nečerpala kapitálové výdavky. 
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4. Rozpočtové hospodárenie za rok 2018 - bilancia príjmov a 
výdavkov 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 1 663 372,08 
Bežné príjmy obce  1 606 965,13 
             bežné príjmy RO 56 406,96 
Bežné výdavky spolu 1 505 064,49 
toho : bežné výdavky  obce  954 815,10 
            bežné výdavky  RO 550 249,39 
Bežný rozpočet 158 307,59 
Kapitálové  príjmy spolu 141 909,83 
z toho : kapitálové  príjmy obce  141 909,83 
             kapitálové  príjmy RO 0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 231 860,88 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  231 860,88 
             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
Kapitálový rozpočet                                                -89 951,05 
 Výsledok rozpočtového hospodárenia 68 356,54 
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia                                                 26 882,04 
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia 41 474,50 
Príjmové finančné operácie  22 079,69 
Výdavkové finančné operácie 59 367,94 
Rozdiel finančných operácií -37 288,25 
Výsledok hospodárenia obce vrátane finančných operácií 4 186,25
 
 
 

Hospodárenia obce:  
 

Výsledok rozpočtového hospodárenia v sume 68 356,54 € 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 príjmov 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 znení neskorších predpisov v sume 7 738,09 €, 
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 b)  účet finančnej zábezpeky súvisiacej s užívaním obecného nájomného bytu v sume     
      19 143,98 €. 
   
Z výsledku rozpočtového hospodárenia obce sa vylučujú finančné prostriedky v celkovej sume 
26 882,04 €. 
 
Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2019 v súlade s ustanovením 
§ o odsek 4 a 5 zákona č. 523/004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Prebytok rozpočtu v sume 41 474,50 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného 
fondu. 
 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  v sume -37 288,25 € navrhujeme vysporiadať z rezervného 
fondu. 
 
Na základe uvedených skutočností  navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 v sume  
4 186,25 €. 
  
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

 
Rezervný fond 

 
Obec vytvárala rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhodovalo obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018                                                49 644,41       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok 2017 

                                               
                                                      0,00     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
 

                                                
                                                       0,00 

               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2018                                                49 644,41       

 
V roku 2018 obec nepoužila finančné prostriedky rezervného fondu. 
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Sociálny fond 
 
Obec vytvárala sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o tvorbe a použití sociálneho 
fondu. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018   1 436,45 
Prírastky - povinný prídel -        %                                                 1 840,34     
               - ostatné prírastky      
Úbytky   - stravovanie                        1 127,36   
               - regeneráciu PS, dopravu                      
               - dopravné                             
               - ostatné úbytky                                                   
KZ k 31.12.2018    2 149,43 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  

 
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona 

č.443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 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 1.1.2018                             14 125,06      
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške  
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

                            14 385,76      

Úbytky   - použitie fondu : 
Úhrada  výdavkov  spojených s užívaním 
obecných bytov od správcu bytov Službyt, s.r.o. 
Nitra.  

 
 

- poplatky za vedenie účtu 

                           20 754,33 
 
 

                             
                                   
 
                                  18,40                                    

KZ k 31.12.2018                              7 738,09       
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 
OBEC 
 
A K T Í V A  

 

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 
Majetok spolu 6 467 548,36 6 479 516,99 
Neobežný majetok spolu 6 263 652,94 6 228 701,12 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok                      1 116,74                        108,74 
Dlhodobý hmotný majetok 5 832 792,08 5 798 848,26 
Dlhodobý finančný majetok    429 744,12    429 744,12 
Obežný majetok spolu    203 406,07    250 116,85 
z toho :   
Zásoby            237,60 0 
Zúčtovanie medzi subjektami VS               0,00    53 110,86 
Dlhodobé pohľadávky               0,00 0 
Krátkodobé pohľadávky       65 236,68   49 600,47 
Finančné účty     137 931,79 147 405,52 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.               0,00 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.               0,00 0 
Časové rozlíšenie            489,35 699,02 
 

 

P A S Í V A  

 

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 6 467 548,36 6 479 516,99 
Vlastné imanie  3 313 956,44 3 478 473,67 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely                0,00  
Fondy              0,00  
Výsledok hospodárenia  3 313 956,44 3 478 473,67 
Záväzky                1 173 162,99              1 085 487,85 
z toho :   
Rezervy       17 920,00       1 920,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS              0,00 0 
Dlhodobé záväzky    468 853,62 419 044,50 
Krátkodobé záväzky    140 035,89 155 879,50 
Bankové úvery a výpomoci                   546 353,48 508 643,85 
Časové rozlíšenie 1 980 428,93              1 915 555,47 
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Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – základná škola 
 
A K T Í V A  

 

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 
Majetok spolu 139 087,61 140 306,47 
Neobežný majetok spolu 57 312,49 53 110,86 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok                         0,00                          0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 57 312,49 53 110,86 

Dlhodobý finančný majetok         0,00          0,00 
Obežný majetok spolu 81 775,12 87 195,61 
z toho :   
Zásoby 1 405,76 2 209,70 
Zúčtovanie medzi subjektami VS       0,00        0,00 
Dlhodobé pohľadávky    275,31     275,31 
Krátkodobé pohľadávky  17 893,72 27 037,54 
Finančné účty  62 200,33 57 673,06 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.        0,00        0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.        0,00       0,00 
Časové rozlíšenie         0,00       0,00 
 

 

P A S Í V A  

 

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 139 087,61 140 306,47 
Vlastné imanie       280,15       280,15 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely           0,00          0,00 
Fondy          0,00          0,00 
Výsledok hospodárenia       280,15        280,15 
Záväzky               138  807,46                 140 026,32 
z toho :   
Rezervy           0,00          0,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 57 312,49 53 110,86 
Dlhodobé záväzky   1 562,95   2 183,38 
Krátkodobé záväzky 79 932,02 84 732,08 
Bankové úvery a výpomoci                           0,00          0,00 
Časové rozlíšenie         0,00                           0,00 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 
 
Stav záväzkov k 31.12.2018 
 
 

     

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2018 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom        45 392,57        45 392,57  
- zamestnancom        13 171,67        13 171,67  
- poisťovniam         11 220,37        11 220,37  
- daňovému úradu          2 818,00          2 818,00  
- subjektom mimo ver.správy        59 142,07               59 142,07   
- bankám    
- štátnym fondom    
- ostatné záväzky        24 134,82         24 134,82  

Záväzky spolu k 31.12.2017      155 879,50       155 879,50  
 

Medzi významné položky záväzkov voči dodávateľom patrili: 
- záväzok voči spoločnosti ČOV Branč za odvádzanie odpadovej vody za v sume 19 695,70 € 

Záväzok bol uhradený v roku januári 2019 
  Záväzok voči firme Ing. Jozef Vyskoč – Ekostaving v sume 10 120,50 € za vybudovanie 

retenčnej nádrže slúžiacej na spomalený odtok odpadovej vody do čističky 
- ostatné záväzky obce pozostávajú z neuhradených faktúr prevažne za energie a ostatné služby 

súvisiace s činnosťou a poslaním obce. 
 
 
Stav úverov k 31.12.2018  
 

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 
Škoda Financial 
Services 

Nákup osob. 
automobilu 20 714,00      5 837,00 532,84 2 079,46 r. 2019 

Prima banka 
Slovensko 

Splátka úveru 
UniCredit 
bank, 
vybudovanie 
kanalizácie 

 
565 199,80 

 
   37 704,00 

 
   8 668,98 

 
508 643,80 

 
r.2032 

 
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. 
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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 znení neskorších predpisov, 
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               1 585 013,28 € 
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12                      0,00 € 

    Spolu                                                                                              1 585 013,28 €      
 z toho 60 %                                                                                                      951 007,97 €                                                                                                                            

 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018: 
- zostatok istiny z bankových úverov            508 643,80 € 
- autokredit                                                                                                          2 079,46 €  

 
 

SPOLU celková suma dlhu obce   510 723,26 € 
 
Zostatok istiny úveru ŠFRB  (do celkového dlhu obce sa nezapočítava)    413 306,85 € 
 
 

Zostatok istiny k 31.12.2017 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2016 

§ 17 ods.6 písm. a) 

510 723,26 1 585 013,28 32,22 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2017 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2016 

§ 17 ods.6 písm. b 

385 370 1 552 137,22 24,82 % 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  
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8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým 
osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012-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           5 259,47      5 259,47 0,00 
TJ Družstevník Ivanka pri Nitre 22 289,73    16 431,80 5 857,93 
Jednota dôchodcov      800,00         800,00 0,00 
Zväz záhradkárov     551,65         551,65 0,00 
Miestny odbor Matice slovenskej     200,00         200,00 0,00 
Skautský zbor 114     250,00         250,00 0,00 
Miestny spolok SČK     150,00         150,00 0,00 

 
K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, poskytnuté z rozpočtu obce Ivanka pri 

Nitre okrem Telovýchovnej jednoty Družstevník Ivanka pri Nitre. Futbalový klub nepredložil 
k zúčtovaniu dotácie doklady v celkovej sume 5 857,93 €.  
Dotácie boli poskytnuté v sume, ktorá sa každoročne opakuje v približne rovnakej výške, 
finančné prostriedky boli použité na materiálno – technické zabezpečenie kultúrnych 
a spoločenských podujatí konaných pre občanov obce.  
 
 

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. 

 
 
 
 

9.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
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Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola  89 045,00 89 045,00 0 
 
 
 
 
Prostriedky zriaďovateľa pozostávajú: 
- transfer na činnosť školskej jedálne a školského klubu v sume 85 000,00 € 
- transfer na nákup učebných pomôcok pre prvákov v sume 200,00 €  
- oslava 50. Výročia založenia základnej školy v sume 300,00 € 
- odchodné v  sume 3 545,00 € 
 

 
 
9.2 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 3 243,18 3 243,18 0,00 
Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon na úseku REGOB         862,29          862,29 0,00 
Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon na úseku registra 

adries 
        298,00   298,00 0,00 

Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR 

Prenesený výkon na úseku 
stavebného poriadku 

     2 900,43       2 900,43 0,00 

Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR 

Prenesený výkon na úseku dopravy        112,88  112,88 0,00 

Okresný úrad Nitra Prenesený výkon na úseku 
starostlivosti o životné prostredie 

       249,27  249,27 0,00 

Okresný úrad Nitra Prenesený výkon na úseku školstva  404 490,00    404 490,00 0,00 
Okresný úrad Nitra Transfer – predškolská výchova      2 201,00 2 201,00 0,00 
Okresný úrad Nitra Transfer – voľby      1 763,56  1 763,56 0,00 
ÚPSVaR Nitra Transfer – hmotná núdza        850,80   850,80 0,00 

 
 
 
- 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 - 

 0,00  0,00 0 
    
    

    
 
V roku 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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9.3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 

  Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
 
 
9.4 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 
 
 
9.5 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 3 000,00 3 000,00 0 
    
 
Finančné prostriedky boli účelovo poskytnuté na podporu: 
- kultúry s názvom projektu „ Máme radi Ivanku pri Nitre “ v sume  1 400,00 € 
- športu s názvom projektu „ Športujeme celý rok “ v sume 1 600,00 € 
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10. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa 
k plneniu programového rozpočtu – bežné a kapitálové výdavky        
 
 

Program č. 1 Hlavná ekonomická činnosť 
 

                                          Podprogram  01.  Činnosť obecného úradu 
 

Rozpočet na rok 2018 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

    Bežný rozpočet         € 260 396,02 270 396,02 268 520,98     99,30 

Komentár: rozpočet zahŕňa mzdy a odvody na poistnom za zamestnancov správy obecného 
úradu (vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva, správca daní a poplatkov, pracovníčka pre sociálne 
služby, prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky a stavebného úradu, pokladník, 
hospodárska činnosť, odmeny na základe dohôd) náklady spojené s činnosťou správy 
(všeobecné náklady, náklady na poštovné, PHM a údržba vozidiel, softvérové práce,  spracovanie 
miezd, služby audítora), údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej 
a telekomunikačnej techniky  
Významné úpravy položiek bežného rozpočtu:   

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

     Tarifný plat             115 000,00 110 639,62 110 621,64     100,00 

      Všeobecný materiál    4 300,00     1 843,10    1 843,10     100,00 

      Servis, údržba,opravy 
      Octávia, Caddy 

    500,00 3 582,72 3 582,72     100,00 

      Softwérové služby 1 200,00 2 323,20 2 323,20     100,00 

       Stravovanie 7 000,00 4 772,04 4 772,04     100,00 

Odmeny na základe dohôd 12 000,00 18 315,69 18 315,69     100,00 

      Pokuty a penále 40 300,00 38 525,23 38 525,23     100,00 

      Odstupné-starostu         0,00 8 602,52  8 602,52      100,00 

 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 1 875,04 € 
 
 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

    Kapitálový rozpočet    € 0,00 2 774,66 2 774,66     100,00 
 

Komentár: rozpočet zahŕňa nákup klimatizačnej jednotky do kancelárie prvého kontaktu 
a pokladne.  
 
   

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

    Finančné operácie     € 58 521,00 58 521,00 58 520,92     100,00 
 

Komentár: rozpočet zahŕňa splácanie bankového investičného úveru v Prima banke Slovensko 
a splácanie ŠFRB 
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                           Podprogram  02.  Činnosť samosprávnych orgánov 
 

Rozpočet na rok 2018 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 10 397,00 14 175,58 10 063,08     99,20 

Komentár: rozpočet zahŕňa odmeny a odvody na poistnom poslancov obecného 
zastupiteľstva  
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravovaný na položkách odmeny a odvody 
do poisťovní so zreteľom na skutočnosť, že v prechodnom období po voľbách do samosprávy sa 
vyplácala odmena poslancom, ktorý ukončili mandát aj novozvoleným poslancom. Súčasne 
zastupujúci starosta poberal mzdu vo výške odsúhlasenej mzdy bývalého starostu po zániku jeho 
mandátu  5 týždňov pre uskutočnením volieb do samosprávy.  
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 112,50,00 € 
 

                                  
                                   Podprogram  03.  Činnosť hlavného kontrolóra 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 9 419,00 7 603,85 6 891,88     90,63 

Komentár: rozpočet zahŕňa mzdu a odvody na poistnom hlavného kontrolóra obce  
Významné úpravy položiek rozpočtu: najvýznamnejšia zmena rozpočtu je  v položke mzdy, kde 
bolo čerpanie nižšie oproti schváleného rozpočtu. 
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 711,97 € 

 
 

 
                                 Podprogram  04.  Členstvo v združeniach 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 2 262,00 4 968,85 4 868,00     97,97 

Komentár: rozpočet zahŕňa platby za členstvo v RVC Nitra, ZMOS, Ponitrianske združenie 
pre separovaný zber odpadu  
Významné úpravy položiek rozpočtu: najvýznamnejšia úprava rozpočtu je v položke 
členstvo v Ponitrianskom združení obcí pre separovaný zber. Obec v roku 2018 uhradila 
poplatok za členstvo v združení aj za roky 2016, 2017, 2018. 
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo za podprogram nižšie ako upravený rozpočet o sumu 
100,65 € 
 
 
                                        Podprogram  05.  Matrika 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 3 070,00 3 243,18 3 243,18     100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa odmeny, odvody na poistnom, poštové služby, kancelárske 
potreby, náklady na školenie na prenesenom úseku štátnej správy - matrika  
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo 100,00 % 
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                                       Podprogram  06.  Voľby 
 

Rozpočet na rok 2018 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 0 1 763,56 1 763,56     100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady spojené so zabezpečením volieb – odmeny členom a 
zapisovateľom volebných komisií, doručovateľom, všeobecný materiál a ostatné technické 
zabezpečenie volieb 

     
 
                                      Podprogram  07.  Finančná a rozpočtová oblasť 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

  Bežný rozpočet      € 28 208,00 28 251,98 28 246,26     99,97 

Kapitálový rozpočet €  5 837,00  5 837,00  5 837,00    100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa splácanie úrokov z prijatého úveru ŠFRB,  Prima banka 
Slovensko a splácanie istiny autokreditu za osobný automobil Škoda Octávia – bežný 
rozpočet 
Splácanie autokreditu Octávia combi – kapitálový rozpočet 
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravovaný na položke splácanie úrokov 
prijatého úveru Prima banka Slovensko. 
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 5,72 € 

 
 
                                Program č. 3 Verejný poriadok a bezpečnosť  
 
                                        Podprogram  01.  Ochrana pred požiarmi 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 8 185,00 8 285,00 8 259,47    99,69 

Komentár: rozpočet Dobrovoľného hasičského zboru Ivanka pri Nitre tvoria finančné prostriedky 
z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou ochranou Bratislava v sume 3 000,00 € 
a finančné prostriedky  obce v sume 5 285,00 €. Finančné prostriedky boli použité na výdavky  
spojené s činnosťou a materiálno-technickým zabezpečením Dobrovoľného hasičského 
zboru Ivanka pri Nitre. 
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravovaný o sumu 100,00 € z dôvodu  
úhrady za elektrickú energiu v priestoroch PD Ivanka pri Nitre, ktoré používa DHZ ako garáž pre 
svoju techniku. 

 
 
                              Program č. 4 Ekonomická oblasť  

 
                                        Podprogram  01.  Doprava 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 93 049,00 82 751,70 82 499,80    99,69 

Komentár: rozpočet zahŕňa transfer na úhradu nákladov služieb pravidelnej mestskej 
autobusovej dopravyv sume 82 499,80 € a náklady na zimnú údržbu ciest v obci 
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke transfer PO mimo 
verejnej správy- ARRIVA, a.s. Nitra a to znížením o sumu 10 297,30 €. 
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Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 251,90 €. 
 
 

                       Program č. 5 Ochrana životného prostredia 
 
                                        Podprogram  01.  Nakladanie s odpadmi 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

     Bežný rozpočet       € 203 255,00 205 630,18 205 630,18    100,00 

Kapitálový rozpočet     €   5 000,00   41 258,42  41 258,42    100,00 

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- bežný 
rozpočet. 
Vybudovanie kanalizačnej siete, nákup veľkoobjemového kontajnera – kapitálový rozpočet 
Významné úpravy položiek rozpočtu:   

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

     Energie             19 000,00 14 343,59 14 343,59     100,00 

     Nákup smetných nádob  10 000,00     2 918,76    2 918,76     100,00 

Servis a údržba          
čerpadiel 

    15 000,00 23 266,51 23 266,51     100,00 

      ČOV Branč 85 000,00 93 672,93 93 672,93     100,00 

Vybudovanie kan. siete 0,00 36 218,42 36 218,42     100,00 

 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo vyrovnané 
 
 
 

                            Program č. 6 Bývanie a občianska vybavenosť 
 
                                        Podprogram  01.  Rozvoj bývania 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 36 170,00 31 325,45 31 055,85    99,13 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energie, údržbu obecných nájomných bytov z fondu 
opráv, správy bytového fondu, preplatky z vyúčtovania tepla a teplej úžitkovej vody 
a revízie plynových a elektrických zariadení 
Významné úpravy položiek rozpočtu:  

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

     Energie             18 000,00 1 467,59 1 467,59     100,00 

     Vodné  4 500,00     417,12    417,12     100,00 

Údržba budov a priestorov           15 000,00 2 342,32 2 342,32     100,00 

  Revízie      0,00        0,00         0,00      

Vyúčtovanie T a TÚV  270,00 2 996,17 2 996,17     100,00 

Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 269,60 € 



25 
 

                                        Podprogram  02.  Rozvoj obcí 
 

Rozpočet na rok 2018 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

      Bežný rozpočet      € 74 567,00 102 519,21 101 365,23    98,87 

Kapitálový rozpočet     € 9 300,00 38 788,37 38 788,37  100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energie, údržbu verejnej zelene v obci, náklady na 
opravu cesty na ulici Bádryho a Pri tehelni, náklady na opravu ulice Gergelová -doplatok 
z roku 2017  - bežný rozpočet 
Vybudovanie chodníka na ulici Novozámocká ( od hasičskej zbrojnice ) – kapitálový rozpočet 
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke oprava ulice Pri tehelni 
a vybudovanie chodníka 
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 2 084,92 € 
 
 
                                        Podprogram  03.  Zásobovanie vodou 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 2 500,00 3 329,02 3 329,02    100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku obecného vodovodu a vyhotovenie 
odbočení vodovodných  prípojok, ktoré sú následne prefakturované občanom obce, ktorí sa 
pripojili na obecný vodovod 
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke  náklady na odbočenie 
vodovodnej prípojky 
 
 
                                        Podprogram  04 Verejné osvetlenie 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 21 162,00 22 561,73 22 466,08    99,57 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na elektrickú energiu, opravy a poistnie 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 95,65 € 

 
 
                                      Program č. 7 Zdravotníctvo 
 

                                        Podprogram  01.  Ambulantná  zdravotná starostlivosť 
 

Rozpočet na rok 2018 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 7 300,00 4 404,00 4 206,29    95,51 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na drobnú údržbu budovy zdravotného strediska 
a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený a finančné prostriedky boli použité 
na výdavky v rámci programového rozpočtu obce  
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 197,71 € 
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                             Program č. 8 Šport, kultúra, náboženstvo 
 

                                        Podprogram  01.  Športové služby 
 

Rozpočet na rok 2018 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 22 350,00 22 289,73 22 289,73   100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na transfer občianskemu združeniu Telovýchovná 
jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, ktorý zahŕňa aj náklady na energie a údržbu trávnika 
 

 
 

                                       Podprogram  02.  Kultúrne služby 
 

Rozpočet na rok 2018 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 17 050,00 21 387,12 20 847,65    97,47 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energie, interiérové vybavenie kultúrneho domu 
a náklady na športové a kultúrne podujatia organizované obcou, opravu podlahy v KD 
a dotáciu na podporu kultúry a športu z VÚC Nitra 
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 539,47 € 
 

 
                                         Podprogram  03.  Vysielacie služby 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 600,00 547,02 447,02    81,71 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na a koncesionárske poplatky 
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 100,00 € 
 
 

 
                                         Podprogram  04.  Náboženské služby 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 11 378,00 553,30 453,54    81,96 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energie, údržbu cintorínov. Finančné prostriedky 
schválené na transfer cirkvi boli presunuté v rámci programového rozpočtu obce na 
vybudovanie rozšírenej kanalizačnej siete v obci  
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 99,76 € 
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                                           Podprogram  05.  Kronika obce 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 638,00  636,00 636,00    100,00 

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 
 

   
                                       Program č. 9 Vzdelávanie 
 

                                        Podprogram  01.  Predprimárne vzdelávanie 
 

Rozpočet na rok 2018 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

    Bežný rozpočet  € 133 728,00 126 593,04 124 770,52    98,56 

Kapitálový rozpočet  € 127 466,02 139 098,43 139 098,43  100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na mzdy a odvody poistného zamestnancov materskej 
školy, energie, nákup kancelárskych potrieb, nákup učebných a kompenzačných pomôcok, 
externý manažment -stavebné úpravy MŠ-3.trieda, interiérové vybavenie 3. Triedy – bežný 
rozpočet 
Stavebné úpravy-3.trieda, vybudovanie oplotenia, vybudovanie chodníka – kapitálový 
rozpočet 
Významné úpravy položiek rozpočtu: rozpočet bol upravený na položke oprava budov, revízie, 
externý manažment-3, trieda, oplotenie, chodník 
 
Čerpanie rozpočtu: čerpanie rozpočtu bolo nižšie ako upravený rozpočet o sumu 1 822,52 € 
 

 
                                       Podprogram  01.  Primárne vzdelávanie 

 
Rozpočet na rok 2018 

 
Schválený 

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 € 643,00 492,80 492,80    100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na externý manažment -rekonštrukcia ZŠ, transfer pre 
prvákov, transfer hmotná núdza 

 
 
                                         Program č. 10 Sociálne služby 
 

                                                        Podprogram  01.  Staroba 
 

Rozpočet na rok 2017 
 

Schválený 
 

Upravený 
 
Skutočnosť 

 
% Plnenia 

                 €      3 100,00 3 420,00 3 420,00    100,00 

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na transfery jednorazovej dávky občanom 
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a na  sociálne služby- opatrovateľská služba 
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11. Záver 
 

  
Rozpočtové hospodárenie obce Ivanka pri Nitre skončilo prebytkom v sume 68 356,54 €. 
 
 
 
12. Návrh uznesenia 
 

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 
26.6.2019 a v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo potvrdzuje výsledok rozpočtového hospodárenia 
s prebytkom  

 
a 

 
 

 

      „Celoročné hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad“. 
 
 
 


