Záverečný účet obce IVANKA PRI DUNAJI za rok 2011
Záverečný účet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2011 je zostavený na základe §16 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
Obsahuje:
A. Údaje o plnení rozpočtu obce za rok 2011 – viď materiál „Plnenie rozpočtu obce
Ivanka pri Dunaji, pričom jeho súčasťou sú aj vyhodnotenia čerpania rozpočtov ZŠ M.
R. Štefánika, ZUŠ a Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu - viď
materiál „Plnenie programového rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2011“
B. Bilanciu aktív a pasív za rok 2011 – viď „materiál bilancia aktív a pasív za rok 2011“
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
D. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii v pôsobnosti obce – obec nemá
príspevkové organizácie.
E. Prehľad o poskytnutých zárukách – neboli poskytnuté.
F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – obec nepodniká.
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A. PLNENIE ROZPOČTU OBCE IVANKA PRI DUNAJI
Uznesením obecného zastupiteľstva č.3./2011 zo dňa 28.03.2011 bol schválený
rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2011-2013. Následne bol upravený nasledovnými
rozpočtovými opatreniami:
 rozpočtovým opatrením č.1./2011 zo dňa 08.04.2011 schváleným starostkou obce,
ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie dňa 13.06.2011 uznesením
č.5./2011
 rozpočtovým opatrením č.2./2011 zo dňa 06.06.2011 schváleným starostkou obce,
ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie dňa 13.06.2011 uznesením
č.5./2011
 rozpočtovým opatrením č.3./2011 zo dňa 24.08.2011 schváleným starostkou obce,
ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie dňa 17.10.2011 uznesením
č.7./2011
 rozpočtovým opatrením č.4./2011 zo dňa 30.09.2011 schváleným starostkou obce,
ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie dňa 17.10.2011 uznesením
č.7./2011
 rozpočtovým opatrením č.5./2011 zo dňa 17.10.2011 schváleným poslancami OZ
uznesením č.7./2011
 rozpočtovým opatrením č.6./2011 zo dňa 21.12.2011 schváleným starostkou obce,
ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie dňa 29.03.2012 uznesením
č.2./2012.
Rozpočtové opatrenia schválené starostkou obce boli vykonávané v súlade s čl.19, 21
VZN č.3./2008 rozpočtové pravidlá obce Ivanka pri Dunaji.
V takto upravenom rozpočte obce na rok 2011 tvoria rozpočtové príjmy 3.433.967 €
(vrátane príjmových finančných operácii – 146.140 €) a rozpočtové výdavky 3.433.967
(vrátane výdavkových finančných operácii – 100.171 €).
Celkové príjmy dosiahli v hodnotenom roku 3.439.005 € a celkové výdavky dosiahli
výšku 3.168.234 €. Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami (vrátane
finančných operácii) činí 270.771€. Bežné príjmy predstavovali výšku 3.285.390 € a bežné
výdavky 2.912.736 €. Prebytok bežného rozpočtu činí 372.654 €. Kapitálové príjmy sú vo
výške 7.475 € a kapitálové výdavky 155.327 €. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške
147.852 € bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu.
V zmysle §10 ods. 6 finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu
obce a z uvedeného dôvodu sa pri výpočte prebytku hospodárenia z celkových príjmov
a výdavkov vylučujú.
V zmysle §16 ods. 6 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU, alebo poskytnuté na základe osobitného predpisu.
Na základe vyššie uvedeného prebytok hospodárenia za rok 2011 po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov na dopravné žiakov ZŠ M. R. Štefánika vo výške 1.664 €
a združené prostriedky na kanalizáciu – 6.675 € predstavuje sumu 216.463 €.
Prebytok za rok 2011 predstavuje sumu 216.463 €. Minimálny odvod do
zákonného rezervného fondu 10% predstavuje sumu 21.646,30 €.
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PRÍJMY
Celkové príjmy v roku 2011 boli plnené na 100% a predstavujú sumu 3.439.005 €.
Z toho bežné príjmy činia 3.285.390 € a zahŕňajú daňové, nedaňové príjmy a bežné granty
a transfery. Kapitálové príjmy sú vo výške 7.475 € a tvoria ich kapitálové príjmy zo
združených investičných prostriedkov a z predaja kapitálových aktív. Príjmové finančné
operácie predstavujú sumu 146.140 € a sú tvorené zostatkom z predchádzajúcich rokov,
z prebytku hospodárenia a z nevyčerpaných účelových prostriedkov za rok 2010.
DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet

Plnenie

2.182.043 €

2.183.654 €

Daňové príjmy v porovnaní s rokom 2010 vzrástli o 23%, najväčší podiel na náraste mali
dane z majetku, ktoré vzrástli o 40% a dane z príjmov a kapitálového majetku o 23%.


Dane z príjmov

Rozpočet

Plnenie

1.514.000 €

1.514.090 €

Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, podľa metodiky, ktorú
vypracovalo MF SR na základe ustanovenia § 4 ods. 1 o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu,
veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky, počtu detí v školských a predškolských
zariadeniach. Dane z príjmov boli plnené na 100%. V porovnaní s r. 2010 vzrástli o 23% t.j.
o 280.214 €.


Dane z majetku

Rozpočet

Plnenie

482.927 €

484.333 €

V rámci oddielu je významnou položkou daň zo stavieb v celkovej výške 392.557 €,
daň z pozemkov činí 88.787 € a daň z bytových a nebytových priestorov predstavuje 2.989 €.
Daňové pohľadávky sa riešia zasielaním opakovaných výziev na úhradu.


Dane za tovary a služby

Rozpočet

Plnenie

185.116 €

185.231 €

Jedná sa o ostatné miestne dane (daň za psa, za nevýherné hracie automaty, za
ubytovanie, užívanie verejného priestranstva – trhy, rozkopávky a poplatok za komunálny
odpad). Najväčší podiel na daniach za tovary a služby predstavuje príjem za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad, ktorý činí 163.141 €, ďalej príjem z poplatku za
ubytovanie a to 8.803 €. Príjem z poplatku za ubytovanie v porovnaní s predchádzajúcim
rokom poklesol o 14%, Príjem za nevýherné prístroje poklesol o 66 % a to na 39 €
z dôvodu zrušenia prevádzky – „Internetky“. Príjem za užívanie verejného priestranstva
predstavuje sumu 7.971 € a príjem z dane za psa 5.277 €.
NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet

Plnenie

299.971 €

302.723 €

Nedaňové príjmy vzrástli o 18% oproti roku 2010. Nárast sa prejavil v položke príjmy
z podnikania a vlastníctva majetku – 21%, administratívne poplatky vzrástli o 12% na výšku
175.456 €. Najvýznamnejší nárast bol v položke iný nedaňový príjem a to až o 74% a to
z dôvodu príjmov za dobropisy – plyn MD a iný príjem prevažne sponzorské príspevky.
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Príjem za čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce vzrástol v priemere o 18% z dôvodu zvýšenia poplatkov.


Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Rozpočet
99.800 €

Plnenie
100.820 €

V položke je zahrnutý príjem z prenájmu pozemkov, budov a priestorov. Ide o príjem
z prenájmu zdravotného strediska 13.999 €, viacúčelovej budovy 31.480 € (z toho príjem od
VUB banky, a.s. 14.926 €, za energie – 12.302 € a ostatné – 4.252 €), budovy bývalej
„Požiarnej zbrojnice“ 12.945€, Matičného domu 15.497 € (z toho za priestory poskytnuté
OTP banke, a.s. – 7.982 € vrátane energií, za priestory pre kníhkupectvo – 1.792 €, za
prenájom priestorov MD – 5.723 € vrátane energií), DP 1.418 €, OB 914 € vrátane energií,
strechy ZŠ pre spoločnosti Orange, a.s. 4.149 €, telocvične 2.492 €, miniihriska – 2.227 €, byt
pre učiteľov 1.538 €, priestorov pre Nezábudku 879 €, „langošárne“ 6.000 € a ostatné. Príjem
z prenájmu pozemkov činí 5.876 € a je tu zahrnutý príjem napr. za prenájom pozemkov pod
stánkami, pozemok pri „langošárni“, ako i prenájom pozemkov za účelom umiestnenia
reklamy.


Administratívne poplatky a iné poplatky

Rozpočet

Plnenie

174.571€

175.456 €

Ide predovšetkým o príjem z poplatkov zo ZUŠ – 32.114 €, ŠJ a ŠKD – spolu 54.356
€ a MŠ – spolu 15.524 €, ako aj z poplatkov za matričné úkony, stavebné a správne poplatky.
Najvyšší percentuálny nárast zaznamenala položka školné v školských zariadeniach
zriadených obcou a to z dôvodu zvýšenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach. Nárast zaznamenal aj príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb
o 23 %, príjem predstavuje sumu 10.636 € ( z toho príjem za opatrovateľskú službu – 2.556 €,
Denný stacionár – 1.007 €, donáška obedov – 1.937 €, pohrebnícke služby a hrobové miesto 2.484 €, príjem z deratizácie – 1.490 € a ostatné, ako inzercia v IN, rozhlase, stretnutie
Ivančanov, zápisné v obecnej knižnici 1.162 €). Nárast v príjmoch o 9% zaznamenala položka
stravné. Jedná sa o príjmy za stravu od dôchodcov, cudzích a zamestnancov – 47.850 €.
Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy

Rozpočet

Plnenie

25.600 €

26.447 €

V rámci úrokov predstavujú úroky z terminovaných vkladov sumu 905 € a z vkladov
na bežných účtoch 1.042 €. Úroky z vkladov vzrástli v porovnaní s r.2010 o 1%. Medzi iné
nedaňové príjmy, ktoré predstavujú sumu 24.500 € sú zahrnuté výťažky z lotérii a iných hier
6.351 €, refundácie nákladov 5.656 € - jedná sa o refundáciu nákladov spojených so
spoločným stavebným úradom Ivanka pri Dunaji - Zálesie, z dobropisov 3.522 €, z náhrad
poistného – 331 €, od ostatných neziskových subjektov – 287 € a iný nedaňový príjem 8.353
€ ( príjem z predaja knihy – 2.206 €, DVD, pohľadníc pri príležitosti 800-tého výročia – spolu
71 €, kultúrne akcie organizované obcou – 1.750 €, sponzorské cintorín – 531 €, ostatné
sponzorské – 3.500 € a iné – 295 €). Iné nedaňové príjmy vzrástli v porovnaní s rokom 2010
o 74 % a to hlavne z dôvodu dobropisov a získaných sponzorských príspevkov.
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BEŽNÉ GRANTY A TRANSFÉRY

Rozpočet

Plnenie

799.013 €

799.013 €

Príjmy z bežných grantov a transferov poklesli o 10% v porovnaní s r.2011. Vyššie
príjmy v roku 2010 boli spôsobené získaním grantu z nadácie VUB, ako i dotáciami z MFSR
na zmiernenie dopadov výpadku dane príjmov pre samosprávy a na sociálne služby. Najväčší
nárast sa v roku 2011 prejavil v položke príjmu na prenesené kompetencie, v príjme na deti
v predškolskom veku, ako i z dôvodu získania dotácii. Prostriedky na prenesené kompetencie
v oblasti školstva predstavujú 722.136 €, na dopravné a vzdelávacie poukazy 22.508 €, KŠU
na deti v predškolskom veku 10.266 €, matrika a register obyvateľov 9.732 €, spoločný
stavebný úrad – 5.577 €, cestná doprava – 270 €, životné prostredie 684 €, z úradu práce
12.340 €. Z prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva bolo
zadržaných 50.065 € a použitých na časť výdavkov súvisiacich s výmenou elektroinštalácie
v ZŠ M. R. Štefánika. Z ministerstva kultúry obec získala dotáciu vo výške 5.000 € na opravu
sôch sv. Donáta a Floriána, z BSK na pamätník M. R. Štefánika 800 €, z MFSR dotáciu na
výkon samosprávnych funkcií 299 € a na sociálne služby 3.451 €.
V roku 2011 obec prijala prostriedky na zorganizovanie sčítania obyvateľov vo výške
5.950 €.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet
6.800 €

Plnenie
7.475 €

Podstatnou položkou kapitálových príjmov sú príjmy zo združených prostriedkov vo
výške 6.675 € na vybudovanie kanalizácie. Ďalšou položkou je príjem za predaj hasičského
auta vo výške 800 €.
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFÉRY – žiadne.
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet
146.140 €

Plnenie
146.140 €

Zostatok prostriedkov z minulých rokov predstavuje sumu 52.706 € a prebytok z roku 2010
sumu 51.802 €. Prebytok za rok 2010 bol použitý na rekonštrukciu OcÚ, ako i na kúpu
ozvučovacej techniky do Domu smútku a na opravu Domu smútku. Súčasťou príjmových
operácii sú aj nevyčerpané prostriedky z roku 2010 a to prostriedky na dopravné vo výške 463
€ ( v r.2011 poskytnuté ZŠ M. R. Štefánika) a nevyčerpaná dotácia na sociálne služby (Denný
stacionár), ktorá bola vrátená v roku 2011 z dôvodu neoprávneného nároku.
Použitie rezervného fondu – prostriedky neboli použité.
Súčasťou komentára k príjmom je príloha č.1.: Rozpočet obce za rok 2011 ekonomická klasifikácia (tabuľková forma).
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VÝDAVKY – ekonomická klasifikácia
Celkové výdavky v roku 2011 činili 3.168.234 € čo predstavuje s rokom 2010 pokles
o 9%. Z toho bežné výdavky boli vo výške 2.912.739 €, v porovnaní s rokom 2010 sa jedná
o pokles o 11%. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 155.327 € a v porovnaní s rokom
2010 sa jedná o pokles o 82 %.
Bežné výdavky

Rozpočet
3.042.256 €

Čerpanie
2.912.736 €

Mzdy

Rozpočet
536.357 €

Čerpanie
528.274 €

Poistné

Rozpočet
192.501 €

Čerpanie
185.199 €

Z toho výdavky na:

Nárast v položkách mzdy a poistné v porovnaní s rokom 2010 je zapríčinený hlavne
zmenou legislatívy v oblasti výchovy a vzdelávania, ako i prijatím pracovných síl do
novovytvorených tried v elokovanej MŠ, obsadením pozície vedúcej prevádzky a správy
majetku, uskutočnením sčítania obyvateľov, zvýšením počtu opatrovateľov. Nárast
v porovnaní s rokom 2010 je zapríčinený aj úspornými opatreniami v roku 2010 z dôvodu
zníženia príjmu z podielových daní.
Tovary a služby

Rozpočet
1.003.068 €

Čerpanie
895.474 €

Nárast výdavkov oproti minulému roku sa prejavil aj v položke tovary a služby o 18 %
a to vo výdavkoch na energie, materiál a údržbu. Energie vzrástli o 32 %, prevažne vo
výdavkoch na plyn, čo je spôsobené jednak nárastom cien, ako i úhradou faktúr za mesiac
december roku 2010 v roku 2011. Výdavky na materiál vzrástli o 20 %, čo súvisí so
zariadením nových tried v MŠ elokovanej, nákupom strojov do školskej jedálne MŠ,
výpočtovej techniky a kopírky na OcÚ, ako i s výdavkami na verejné osvetlenie a na
nakladanie s odpadom. Najväčší nárast sa prejavil vo výdavkoch na opravu a údržbu o 35 %,
čo súvisí s výdavkami na opravu OcÚ, Domu smútku, Matičného domu, sôch sv. Donáta
a Floriána, výmenu okien v MŠ Hviezdoslavová, elektroinštaláciu v ZŠ a miestnych
komunikácii. Naopak výdavky na cestovné náhrady, ako i dopravné výdavky a prenájom
pohrebiska v porovnaní s rokom 2010 zaznamenali pokles v priemere o 19 %.
Bežné transfery

Rozpočet
1.297.220 €

Čerpanie
1.290.673 €

V rámci bežných transferov sú zahrnuté výdavky na prenesené kompetencie na ZŠ M.
R. Štefánika, dopravné a vzdelávacie poukazy vo výške 693.378 €, na originálne kompetencie
– ZUŠ 267.147 €, ŠKD – 147.399 € a ŠJ 98.017 € vrátane ich vlastných príjmov. Ďalej sú
v položke zahrnuté výdavky na prevádzkové náklady Cirkevnej materskej školy vo výške
34.032 €, ako i príspevky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam spolu vo
výške 26.268 €, na členské príspevky napr. ZMOS, Podunajský región 3.777 €, ZOBO 8.434
€, na nemocenské dávky, odchodné a príspevky spolu 12.221 € (vrátane príspevku príspevok
pri narodení dieťaťa a príspevku I -klubu).
Čerpanie výdavkov podľa stredísk je uvedené v časti výdavky – ekonomická a funkčná
klasifikácia.
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Splácanie úrokov

Rozpočet
13.110 €

Čerpanie
13.116 €

Výška úrokov predstavuje sumu 13.116 € a jedná sa o výdavky súvisiace so splácaním
úveru.
Kapitálové výdavky

Rozpočet
291.540 €

Čerpanie
155.327 €

Z toho výdavky na:
Kúpu pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet
51.994 €

Čerpanie
51.540 €

Položka obsahuje výdavky na kúpu servera – 6.540 € a výdavky na kúpu pozemku
(cintorín) – 45.000 €.
Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet
101.481 €

Čerpanie
12.792 €

Položka obsahuje výdavky na projektovú dokumentáciu IV. Etapa kanalizácie – 9.099
€ a autorský dozor pri nadstavbe ZŠ M. R. Štefánika – 3.555 €.
Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Rozpočet
131.865 €

Čerpanie
84.999 €

Položka realizácia stavieb a technické zhodnotenie zahŕňa výdavky na:
Kanalizáciu a vodovodKanalizácia a vodovod ZŠ M. R. Štefánika.
Chodníky -

Rozpočet
2.540 €

Čerpanie
2.526 €

Rozpočet
9.102 €

Čerpanie
9.098 €

Cyklochodník IpD – Bernolákovo – 4.168 € a prechod Záleská – Sládkovičová – 4.930 €.
Elokovaná MŠ Rozpočet
Čerpanie
Prestavba priestorov ZS ZŠ - kotolňa Rekonštrukcia strechy Domu smútku Rekonštrukcia OcÚ -

23.380 €
Rozpočet
15.520 €
Rozpočet
42.100 €
Rozpočet
22.104 €
Rozpočet
17.119 €

23.374 €
Čerpanie
15.517 €
Čerpanie
0€
Čerpanie
22.104 €
Čerpanie
12.380 €

Rozpočet
6.200 €

Čerpanie
5.996 €

Zvyšné výdavky vyfakturované v r.2012.
Kapitálový transfer

Jedná sa o poskytnuté prostriedky na nákup kotla do školskej jedálne pri ZŠ M. R.
Štefánika 4.296 € a na kúpu detského ihriska do ŠKD – 1.700 €.
Súčasťou komentára k výdavkom – ekonomická klasifikácia je príloha č.1.: Rozpočet
obce za rok 2011 - ekonomická klasifikácia (tabuľková forma).
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VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet
100.171 €

Plnenie
100.171 €

Výdavkové finančné operácie predstavujú výdavky na ročnú splátku istiny úveru vo
výške 90.516 € a splátku pôžičky od spoločnosti Ježišovej vo výške 9.655 €.
VÝDAVKY – ekonomická a funkčná klasifikácia (strediská)
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Rozpočet
628.994 €

Čerpanie
501.049 €

V tomto oddiely sú zahrnuté výdavky na činnosť obecného úradu, na finančnú
a rozpočtovú oblasť, matriku a register obyvateľov a sčítanie obyvateľov zrealizované v roku
2011.
 Obecný úrad
Bežné výdavky

Rozpočet
434.110 €

Čerpanie
405.099 €

Podstatnú skupinu bežných výdavkov Obecného úradu tvoria výdavky na mzdy
183.824 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 69.218 € a výdavky na nemocenské dávky –
107 €. Výdavky na tovary a služby predstavujú 151.950 €, z toho výdavky na služby 80.306 €
(školenia – 1.386 €, stravovanie – 21.437 €, geometrické plány – 952 €, poistenia budov –
4.551 €, ochrana objektov – 1.072 €, odmeny poslancom – 19.311 €, dohody o vykonaní
práce – 5.880 €, prídel do SF – 5.782 €, kolky – 524 €, záchrana a obnova systému – 3.300 €
a advokátske a ostatné služby), na energie, vodu a komunikácie 25.237 € (plyn 5.346 €, plyn
OB – 219 €, elektrina 5.846 €, elektrina OB 743 €, vodné, stočné 325 €, vodné, stočné OB 21
€, poštovné a telefónne poplatky 12.737 € – z toho internet 1.655 €), na materiál 13.665 €
(výpočtová technika – 2.602 €, kopírka s tlačiarňou a faxom – 1.500 €, čistiace prostriedky,
kancelárske potreby, knihy a časopisy), na rutinnú a štandardnú údržbu 27.204 € (užívateľská
podpora - výpočtová technika – 6.900 €, údržba budovy, opravy strojov a zariadení
a kancelárskej techniky – 4.397 €, oprava OcÚ – faktúry za rok 2011 – 15.907), na dopravné
výdavky 5.107 € (palivá, servis, poistenie) a na cestovné náhrady 431 €. V bežných
výdavkoch Obecného úradu sú zahrnuté aj výdavky na pracovníka Spoločného stavebného
úradu.
Rozpočet

Čerpanie

Kapitálové výdavky
158.469 €
64.058 €
V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na kúpu pozemku (cintorín) – 45.000
€, na výmenu servera – 6.540 € a časť výdavkov na rekonštrukciu OcÚ – 12.380 €. Zvyšné
výdavky súvisiace s rekonštrukciou a opravou OcÚ boli vyfakturované v roku 2012.
Finančná a rozpočtová oblasť
Bežné výdavky

Rozpočet
19.533 €

Čerpanie
15.027 €

V uvedenej oblasti sú zahrnuté výdavky na mzdové náklady kontrolóra obce (9.548 € –
vrátane poistného, členské príspevky a PN – 148 €) a finančné poplatky bankám – 2.856 €
a audítorovi (2.475 €).
 Matrika a register
Bežné výdavky

Rozpočet
9.732 €

Čerpanie
9.733 €

Čerpanie predstavuje výdavky na mzdu matrikára 6.419 € a s tým súvisiace odvody
do poisťovní 2.244 € a výdavky na tovary a služby 1.070 € (cestovné, poštovné, kancelársky
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materiál, školenia a ošatné). Výdavky sú uhrádzané z dotácie poskytnutej z Ministerstva
vnútra SR – 9.732 €, ostatné výdavky na matrikárku sú zahrnuté vo výdavkoch OcÚ.
 Sčítanie obyvateľov
Bežné výdavky

Rozpočet
7.150 €

Čerpanie
7.132 €

Sú tu zahrnuté výdavky na usporiadanie sčítania obyvateľov v roku 2011. Jedná sa
o výdavky na mzdy a poistné – 2.320 € a na dohody – 4.812 €. Výdavky sú z prevažnej časti
uhrádzané z dotácie poskytnutej na usporiadanie sčítania obyvateľov – 5.950 €.
EKONOMICKÁ OBLASŤ
 Úver a záväzky obce
Bežné výdavky

Rozpočet
188.421 €

Čerpanie
156.088 €

Rozpočet
13.260 €

Čerpanie
13.260 €

Jedná sa o výdavky súvisiace so splácaním úrokov z poskytnutého úveru na nadstavbu
ZŠ M. R. Štefánika.
Kapitálové výdavky

Rozpočet
100.171 €

Čerpanie
100.171 €

Výdavky na ročnú splátku istiny vyššie spomenutého úveru – 90.516 € a splátku pôžičky
Spoločnosti Ježišovej – 9.655 €.
 Cestná doprava, miestne komunikácie a civilná obrana
Bežné výdavky

Rozpočet
65.888 €

Čerpanie
33.559 €

Bežné výdavky boli použité na úhradu miezd, odvodov do poistných fondov - spolu
271 € (prenesené kompetencie) a na výdavky na tovary a služby 33.288 €. Prostriedky použité
na nákup materiálu predstavujú sumu 3.635 € (posypový, všeobecný materiál, dopravné
značky), na vysprávkovanie a opravu ciest bolo použitých 23.090 € (napr. oprava výtlkov
ciest a chodníkov, oprava zástavky autobusov, úprava miestnych komunikácii – Komenského
ul., Farnianska a Cintorínska ul.) a na služby 6.563 € ( práce na parkovacích plochách
Komenského ul., informačné tabule, poistenie cyklochodníka).
Kapitálové výdavky

Rozpočet
9.102 €

Čerpanie
9.098 €

Z kapitálových výdavkov v rámci cestnej dopravy a miestnych komunikácií sa na
vybudovanie chodníka Záleská – Sládkovičova použilo 4.930 €. Výdavky súvisiace s
cyklochodníkom Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo predstavujú sumu 4.168 €.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet
320.744 €

Čerpanie
313.570€

 Nakladanie s odpadmi
Bežné výdavky

Rozpočet
170.500€

Čerpanie
170.348 €

Skupina nakladanie s odpadmi zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie
odpadov spolu 161.697 €. Sú tu zahrnuté aj výdavky na separovaný, jarný a jesenný zber.
Výdavky na materiál ako napr. vrecia a pod. súvisiace s nakladaním s odpadom sú vo výške
8.651 €.
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 Nakladanie s odpadovými vodami (kanalizácia)
Bežné výdavky

Rozpočet
29.900 €

Čerpanie
28.746 €

Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu – 27.816 €, čistenie a údržbu – 929 €.
Kapitálové výdavky

Rozpočet
9100 €

Čerpanie
9 099€

V kapitálových výdavkoch
sú zahrnuté výdavky na prípravnú a projektovú
dokumentáciu – IV. Etapa kanalizácie 9.099 €.
 Životné prostredie a Verejná zeleň
Bežné výdavky

Rozpočet
111.244 €

Čerpanie
105.377 €

Jedná sa o výdavky na mzdové náklady 83.114 € (vrátane odvodov) na činnosť
„Rýchlej roty“ a výdavky 684 € na pracovníka v rámci prenesených kompetencii v oblasti
životného prostredia, ako aj náklady na materiál 7.922 € (náhradné diely, spotrebný materiál,
pracovné odevy, pohonné hmoty na kosačky a ostatné stroje..), na dopravné výdavky
súvisiace s traktorom – 2.761 €, na údržbu strojov – 3.385 €, služby 4.509 € (likvidácia
odpadu, orez stromov, výsadba zelene atď), na deratizačný materiál 2.250 €, na vydávanie
deratizačných návnad občanom 498 €, PN – 254€ . V uvedených výdavkoch je zahrnutá aj
dotácia na mzdy a s tým súvisiace odvody z ÚPSVaR na pracovníkov verejnej zelene – spolu
vo výške 12.340 €.
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Rozpočet
41.780 €

Čerpanie
40.992 €

Rozpočet

Čerpanie

 Verejné osvetlenie a vodovod
Bežné výdavky
41.780 €
40.992 €
Predstavujú výdavky na el. energiu – 28.277 €, údržbu a opravu osvetlenia – 10.820 €
(oprava a údržba VO vrátane vianočnej výzdoby), výdavky na služby – 283 € (napr. orez
stromov nad rozvodmi VO) a na materiál -1.612 €.
ZDRAVOTNÍCTVO

Rozpočet
26.760 €

Čerpanie
26.144 €

Rozpočet

Čerpanie

11.240 €

10.627 €

 Zdravotné stredisko
Bežné výdavky

V rámci oddielu boli vynaložené prostriedky na Zdravotné stredisko a to na bežné
výdavky na tovary a služby 10.627 € (energie 9.410 € – z toho elektrina 1.778 €, plyn 7.183 €
a vodné, stočné 449 €, všeobecný materiál – 371 €, údržba – 693 € a služby – 153 €). Príjem
za prenájom ZS je uvedený v príjmovej časti rozpočtu obce a za rok 2011 predstavoval –
13.999 €.
Kapitálové výdavky

Rozpočet
15.520 €

Čerpanie
15.517 €

V kapitálových výdavkoch
sú zahrnuté výdavky na prestavbu priestorov
v Zdravotnom stredisku spolu vo výške 15.517 €.
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REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Rozpočet
Čerpanie
284.441 €
242.652 €
Celkové výdavky na kultúru, rekreáciu a náboženstvo boli čerpané vo výške 242.652 €
a predstavujú výdavky na Matičný dom, Miniihrisko, Obecnú knižnicu, Informačné centrum,
kultúru, cintorín, spoločenské organizácie, pamätník M. R. Štefánika.
 Miniihrisko
Bežné výdavky

Rozpočet
2.500 €

Čerpanie
2.514 €

Výdavky vo výške 2.514 € predstavujú výdavky na výrobu a montáž bránok vrátane
sieťok. Náklady na energie sú zahrnuté vo výdavkoch ZŠ. Príjem za prenájom miniihriska
činí – 2.227 €. A je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce, ako i príjem z prenájmu
telocvične vo výške 2.492 €.
 Matičný dom
Bežné výdavky

Rozpočet
56.470 €

Čerpanie
53.141 €

Bežné výdavky sú vo výške 53.141 €, z toho 11.277 € tvoria výdavky na mzdy, poistné
3.842 € a tovary a služby 37.846 €. Najväčšiu časť výdavkov v rámci položky tovary a služby
predstavujú výdavky na energie – 20.527 € (elektrina – 3.081 € vrátane OTP, plyn – 16.664 €,
vodné, stočné – 264 € a tel. poplatky 518 €), na služby 1.993 € (všeobecné služby – 887 €,
čistiareň 456 €, ochrana objektu 279 €, dohody – 371 €, PN 176 €,...), na údržbu 14.307 €
(oprava a údržba základového muriva, odstránenie vlhkosti a zatekania do priestorov pivnice
– 8.466 €, výmena krytiny v podkroví – 4.324 €, výmena podlahy v podkroví a pod. ), na
materiál 1.019 € (čistiace a hygienické potreby, inventár). Príjmy z MD sú uvedené
v príjmovej časti rozpočtu a predstavujú sumu 15.497 € (z toho za priestory poskytnuté OTP
banke, a.s. – 7.982 €, vrátane energií, za priestory pre kníhkupectvo – 1.792 €, za prenájom
priestorov MD – 5.723 € vrátane energií). Príjem z dobropisov na plyn je zahrnutý
v príjmovej časti rozpočtu obce a predstavuje sumu 3.522 €.
 Obecná knižnica
Bežné výdavky

Rozpočet
51.600 €

Čerpanie
17.787 €

Prevažnú časť výdavkov na obecnú knižnicu tvoria výdavky na energie a to 8.900 €
(elektrina – 3.134 €, plyn – 5.037 €, vodné, stočné 404 €, tel. poplatky – 325 €) , ďalej sú to
výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov – spolu vo výške 5.707 €, na všeobecný
materiál a čistiace prostriedky 62 €, na obnovu knižného fondu 771 €, na služby 492 € a na
údržbu -1.855 €.
Príjem za prenájom viacúčelovej budovy je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce a činí za
rok 2011 – 31.480 € (z toho: prenájom VUB – 14.926 €, za energie – 12.302 € a ostatný
prenájom 4.252 €).
 Informačné centrum a pamätník M. R. Štefánika
Rozpočet
Bežné výdavky
18.605 €

Čerpanie
18.494 €

Výdavky na pamätník M. R. Štefánika predstavujú sumu 1.182 €, z toho 800 € bolo
financovaných z dotácie z BSK. Výdavky na IC činia 17.312. Z toho na mzdy a poistné bolo
použitých 8.307 €, na energie 3.317 € (elektrina – 1.017 €, plyn – 1.570 €, vodné, stočné 40 €
vrátane výdavkov na fontánu a telefónne poplatky 690 €), na materiál 159 € (kancelárske,
čistiace potreby atď), a služby 5.315 € v rámci, ktorých sú zahrnuté aj výdavky na úpravu
trávnika na nám sv. Rozálie – 3.332 €, ochranu objektu – 757 €, dohody- 369 € a pod.
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 Kultúra
Bežné výdavky

Rozpočet
44.500 €

Čerpanie
44.198 €

V rámci tejto skupiny boli výdavky čerpané v celkovej výške 44.198 €. Na kultúrne
akcie usporiadané obcou bolo použitých 13.839 € (napr. akcie ako Štefánik, stretnutie
Ivančanov, hody, deň detí, deň učiteľov, Vianočné trhy, Mikuláš, Hody...).Rutinná
a štandardná údržba – 8.983 € predstavuje výdavky spojené s rekonštrukciu sôch sv. Floriána
a Donáta, na ktorú prispelo MK SR vo výške 5.000 €. Na vydanie Ivanských noviniek bolo
vynaložených 8.859 €, na vydanie kalendára obce - 1.512 €, na knihu – 5.328 € a na opravu
rozhlasu 5.458 € . Výdavky na materiál 219 €. Dotácia na sochy je uvedená v príjmovej časti
rozpočtu obce, taktiež aj príjem za predaj knihy, pohľadníc, sponzoring.
Cintorín a ZPOZ
Bežné výdavky

Rozpočet
56.462 €

Čerpanie
53.552 €

Výdavky na mzdu správcu cintorína 7.334 €, s tým súvisiace poistné 1.727 €.
Výdavky na vodné 256 €, na materiál 78 €, na údržbu budovy domu smútku 17.087 € (
oprava fasády, vymaľovanie, brúsenie schodov, elektroinštalácia, vsakovacie studne),
prenájom pohrebiska 1.390 €, likvidáciu odpadu na cintoríne – 7.988 €, na ochranu objektu –
495 €, dohody – 280 € a na ostatné služby 2.500 € ( z toho ozvučovacia zostava – 2.183 €).
Výdavky na materiál súvisiaci s realizáciou obradov, ako napr. uvítanie detí, sobáše, výročia
predstavovali sumu 310 € a odmeny a dohody na ZPOZ 1.924 €. Členské príspevky do
ZMOS, Podunajský región a pod. predstavovali spolu za rok sumu 3.747 € a príspevok ZOBO
– 8.434 €.
Kapitálové výdavky

Rozpočet
22.104 €

Čerpanie
22.104 €

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu strechy Domu smútku
spolu vo výške 22.104 €.
 Spoločenské organizácie
Bežné výdavky

Rozpočet
32.200 €

Čerpanie
30.862 €

Výdavky za energie na futbalovom ihrisku predstavovali v r.2011 sumu 10.594 €.
Výdavky vo výške 20.268 € boli použité na účelovo určené finančné prostriedky
spoločenským organizáciám, občianskym združeniam a jednotlivcom v zmysle VZN
č.3/2007. Čerpanie príspevkov: Dychový súbor Ivanka – 715 €, TJ Slovan – 5.800 €,
Slovenský zväz rybárov – 404 € , Mažoretky – 1.400 €, Únia žien – 290 €, Armwresling –
330 €, ZŤP – 847 €, Basketbalový klub – 950 €, Matica Slovenská – 275 €, Klub dôchodcov
– 520 €, Poľovnícke združenie – 450 €, Dychovka 11 – 475 €, Materské centrum – 300 €,
DOMKA – 550 €, Šachový klub – 150 €, Zväz chovateľov – 570 €, SČK – 137 €, SČK –
darcovia – 1.080 €, CREDO – 550 €, T.O.I – 380 €, Stolnotenisový klub – 1.700 €, HSI – 268
€, Jazdecký klub – 400 €, SZZ(záhradkári) – 300 €, o. z. SUMEC – 250 €, na detský letný
tábor – 892 € a na športové akcie z fondu starostky 285 €.
VZDELÁVANIE

Rozpočet
1.782.198 €

Čerpanie
1.736.730 €

 MŠ Hviezdoslavova
Bežné výdavky

Rozpočet
104.629 €

Čerpanie
103.516 €

Sú tu zahrnuté mzdové výdavky 59.917 €, odvody do poisťovní 20.318 €, tovary
a služby: energie – 8.300 € (elektrina – 1.340 €, plyn 5.457 €, vodné, stočné 857 €, telefónne
poplatky a poštovné 646 €), materiál – 2.787 € (kancelárske a čistiace potreby – 1.600 €,
knihy, pomôcky pre deti – 961 €, knihy, časopisy – 226 €), služby 1.815 € (školenia, ochrana
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objektu, dohody, kontroly...), cestovné náhrady – 9 €, údržba budovy – 10.296 (výmena
okien – 10.167 €, oprava strojov – 129 €) a výdavky PN – 74 €.
 MŠ Slnečná
Bežné výdavky

Rozpočet
202.578 €

Čerpanie
202.182 €

Sú tu zahrnuté mzdové výdavky 115.942 €, odvody do poisťovní 38.788 €, tovary
a služby: energie – 17.511 € (elektrina – 2.187 €, plyn – 13.321 €, vodné, stočné 608 €,
telefónne poplatky a poštovné 1.395 €), materiál – 20.582 € (interiérové vybavenie MŠ 2.998
€, interiérové vybavenie elokovaná MŠ 12.540 €, všeobecný materiál – kancelársky a čistiace
prostriedky 2.126 €, učebné pomôcky 2.354 €, knihy a časopisy 544 € a prac. oblečenie 20 €),
služby 6.774 € (napr. výdavky na školenia, stravovanie, dohody, žalúzie do elokovanej MŠ –
4.541 €), údržba strojov a interiéru – 2.009 € a výdavky PN – 576 €.
Kapitálové výdavky

Rozpočet
23.380 €

Čerpanie
23.374 €

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na rozšírenie elokovanej MŠ Slnečná (areál
ZŠ M. R. Štefánika).
 ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova a Slnečná
Bežné výdavky

Rozpočet
55.864 €

Čerpanie
55.380 €

Výdavky na materiál vo výške 4.614 € zahŕňajú výdavky na čistiace a kancelárske
potreby, pracovné oblečenie, knihy časopisy a prevádzkové stroje. Ďalej sú tu zahrnuté
mzdové výdavky 32.730 € a s tým súvisiace odvody do poisťovní 12.264 €, výdavky na
služby 370 € (napr. dohody, náhrady, školenia), PN 52 € a odchodné – 5.584 €.
 Cirkevná materská škola
Rozpočet
Bežné výdavky
34.032 €
Jedná sa o transfer CMŠ na bežnú prevádzku materskej školy.

Čerpanie
34.032 €

 Základná škola M. R. Štefánika
Bežné výdavky

Čerpanie
1.039.022 €

Rozpočet
1.040.703 €

Výdavky na ZŠ predstavujú výdavky na bežnú prevádzku na prenesené kompetencie –
665.156 €, na kreditové príplatky – 3.915 €, dotáciu na školskú knižnicu – 3.000 €, na
dopravné a vzdelávacie poukazy spolu – 21.307 €. Z uvedených prostriedkov bolo na mzdy
použitých – 428.414 €, na poistné – 144.857 € a na prevádzku 120.107 €. Ďalej sú tu zahrnuté
poskytnuté prostriedky v rámci originálnych kompetencií spolu vo výške 245.416 € (z toho na
školskú jedáleň – 98.017 € a školský klub detí – 147.399 €). Finančné prostriedky na ŠKD
boli použité na mzdy – 90.497 €, poistné – 31.465 € a na prevádzku – 25.437 €.
Z prostriedkov určených pre ŠJ pri ZŠ bolo na mzdy vynaložených 50.775 €, na poistné –
18.031 € a na prevádzku – 29.211 €.
Dotácia z MŠ SR na prenesené kompetencie je uvedená v príjmovej časti rozpočtu
obce a predstavuje sumu 715.221 €, z uvedenej sumy bolo zadržaných 7% t.j. 50.065 €
určených na výmenu elektroinštalácie v ZŠ. V príjmovej časti rozpočtu sú uvedené aj príjmy
na kreditové príplatky, na dopravné a vzdelávacie poukazy, ako i za čiastočnú úhradu
nákladov v Šj pri ZŠ – 22.950 €, ako i v ŠKD – 31.406 €.
Bližšia špecifikácia použitia výdavkov za ZŠ, ŠKD ako i ŠJ je uvedená v prílohe č.3
Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Ivanka pri
Dunaji za rok 2011.
V položke bežných výdavkoch na ZŠ sú ďalej zahrnuté výdavky na materiál a údržbu
telocvične, kontajner, výmenu elektroinštalácie a stavebné práce (areál ZŠ M. R. Štefánika).

13

Kapitálové výdavky

Rozpočet
53.865 €

Čerpanie
12.077 €

V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené výdavky na prípravnú a projektovú
dokumentáciu – 3.555 €, na kanalizáciu a vodovod – 2.526 € a na transfer na kúpu strojov do
školskej jedálne 4.296 € a na detské ihrisko do ŠKD – 1.700 €.
 Základná umelecká škola
Bežné výdavky

Rozpočet
267.147 €

Čerpanie
267.147 €

Výdavky na ZUŠ sú výdavky poskytnuté v rámci originálnej kompetencie obce a
predstavujú sumu 267.147 €. Boli použité na mzdy vo výške 179.120 €, na odvody do
poisťovní – 62.288 € a na prevádzku 25.739 €. Bližšia špecifikácia použitia výdavkov je
uvedená v prílohe č.4 Správa o hospodárení ZUŠ, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce
Ivanka pri Dunaji za rok 2011.
Príjmy za čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu
obce a predstavujú sumu 32.114 €.
 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
 Denný penzión
Bežné výdavky

Rozpočet
160.629 €

Čerpanie
151.009 €

Rozpočet
121.079 €

Čerpanie
120.210

Celkové výdavky predstavujú výšku 120.210 €. Z toho výdavky na mzdy – 14.057 €,
odvody – 4.541 €, energie 5.041 € (el. energia – 1.209 €, plyn – 3.180 €, vodné, stočné – 302
€, poštovné a tel. poplatky – 350 €), na materiál, ako čistiace prostriedky, kancelárske
potreby, inventár - 397 €, údržbu – 2.836 € (oprava strojov a výmena toaliet), služby 93.255
€ ( z toho stravovanie dôchodcovia – 46.795 €, stravovanie zamestnanci – 1.478 €,
stravovanie cudzí – 1.269 €, všeobecné služby a čistiareň – 1.326 €, dohody – 1.218 €
a vrátené nevyčerpané prostriedky z roku 2010 poskytnuté na Denný stacionár - 41.169)
a výdavky na PN – 83 €. Príjem za stravovanie, ako i prenájom DP je zahrnutý v príjmovej
časti rozpočtu obce. Dotácia na obedy pre dôchodcov predstavuje za rok 2011 sumu 12.588 €.
V roku 2011 obec použila dotáciu na sociálne služby 3.750 € určenú na bežné výdavky.
 Opatrovateľská služba
Bežné výdavky

Rozpočet
25.350 €

Čerpanie
19.685

Výdavky v rámci opatrovateľskej služby predstavujú hlavne výdavky na mzdy a
odvody do poistných fondov – spolu vo výške 19.473 € pre opatrovateľky. Vo výdavkoch na
materiál a služby spolu vo výške 212 € sú zahrnuté výdavky na materiál a PN.
 Príspevky, prídavky a pôžičky
Bežné výdavky

Rozpočet
14.200 €

Čerpanie
11.114€

Prevažnú časť výdavkov tvoria príspevky pri narodení detí a to až vo výške 5.000 €.
Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na pomoc v núdzi, sociálne dávky a rodinné prídavky spolu vo
výške 114 € a príspevok I - klubu vo výške 6.000 €.
Súčasťou komentára k výdavkom – ekonomická a funkčná klasifikácia je príloha č.2.
Čerpanie rozpočtu obce za rok 2011 – ekonomická a funkčná klasifikácia (tabuľková forma),
príloha č.3. Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika a príloha č.4. Správa o hospodárení
ZUŠ.
MONITOROVACIA SPRÁVA – PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU- viď
príloha č.5 „Monitorovacia správa - plnenie programového rozpočtu za rok 2011“.
14

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
AKTÍVA
A) NEOBEŽNÝ MAJETOK - prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku,
dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom finančnom majetku za bežné
účtovné obdobie.


Obstarávacia cena hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2010:
Prírastok majetku k 31.12.2011:
Úbytok majetku k 31.12.2011:
Obstarávacia cena hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011:




Oprávky a opravné položky celkom k 31.12.2011:
Zostatková cena k 31.12.2011:



Majetok v obstaraní :
Z toho:
Dlhodobý hmotný majetok:




12.050.212 €
183.749 €
120.264 €
12.213.697 €
4.595.306 €
7.618.391 €
164.859 €
164.859 €

Dlhodobý nehmotný majetok:

0€

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

0€

Realizovateľné cenné papiere:

1.740.351 €

Neobežný majetok spolu

9.523.601 €

1., Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku v EUR
Obstarávacia cena
Názov

OC

Prírastky

Úbytky

OC

k 31.12.2010

+

-

k 31.12.2011

Softvér

6456

960

0

7416

Spolu

6456

960

0

7416

Oprávky, OP
k 31.12.2010
5000

Prírastky
+
500

Úbytky
0

Oprávky, OP
k 31.12.2011
5500

5000

500

0

5500

Oprávky a opravné položky
Názov
Oprávky a OP
k softvéru
Spolu
Zostatková hodnota
Názov

ZH softvéru
Spolu

Zostatková
hodnota

Zostatková
hodnota

k 31.12.2010 k 31.12.2011
1456
1916
1456

1916
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2., Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku v EUR
Obstarávacia cena
Názov

OC
k 31.12.2010
1249155

Prírastky
+
45000

Úbytky
0

OC
k 31.12.2011
1294155

54361

0

0

54361

10331712

98776

0

10430488

Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnut. vecí
Dopravné prostriedky

243864

39013

8117

274760

43347

0

8085

35262

Drobný DHM

77532

0

4062

73470

Ostatný DHM

43785

0

0

43785

12043756

182789

120264

12206281

Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Stavby

Spolu
Oprávky a opravné položky
Názov
OP k pozemkom
OP k umeleckým dielam
a zbierkam
Oprávky a OP k stavbám
Oprávky a OP k samostatným
hnuteľným veciam a súb.hn.v.
Oprávky a OP k dopravným
prostriedkom
Oprávky a OP k drobnému
DHM
Oprávky a OP k ostatnému
DHM
Spolu

Oprávky, OP
k 31.12.2010
0

Prírastky
+
0

Úbytky
0

Oprávky, OP
k 31.12.2011
0

0

0

0

0

3813272

489573

0

4302845

140995

12507

8117

145385

34783

4705

8085

31403

77532

0

4062

73740

32829

3874

0

36703

4099411

510659

20264

4589806

a) ZOSTATKOVÁ HODNOTA
Zostatková hodnota
Názov

Zostatková
hodnota
k 31.12.2010
1249155

Zostatková
hodnota
k 31.12.2011
1294155

54361

54361

ZH stavieb

6518440

6127643

ZH samostatných hnuteľných veci
a súborov hnuteľných. vecí
ZH dopravných prostriedkov

102869

129375

8564

3859

ZH drobného DHM

0

0

ZH ostatného DHM

10956

7082

7944345

7616475

ZH pozemkov
ZH umeleckých diel a zbierok

Spolu
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3., Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku v EUR
Obstaranie dlhodobého majetku
Názov
Obstaranie DNM

KZ
k 31.12.2010
0

Prírastky
+
960

Úbytky
960

KZ
k 31.12.2011
0

Obstaranie DHM

174972

140203

150316

164859

Obstaranie DFM

0

0

0

0

174972

141163

151276

164859

ZH účtu obstarania DNM

KZ
k 31.12.2010
0

Prírastky
+
960

Úbytky
960

KZ
k 31.12.2011
0

ZH účtu obstarania DHM

174972

140203

150316

164859

ZH účtu obstarania DFM

0

0

0

0

174972

141163

151276

164859

Spolu
Opravné položky – neboli tvorené.
Zostatková hodnota
Názov

Spolu

4., Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok v EUR
Obstarávacia cena
Názov
Poskytnuté preddavky na DNM

KZ
k 31.12.2010
0

Prírastky
+
0

Úbytky
0

KZ
k 31.12.2011
0

Poskytnuté preddavky na DHM

0

11052

11052

0

Spolu

0

11052

11052

0

Prírastky
+
0

Úbytky
0

KZ
k 31.12.2011
0

11052

11052

0

11052

11052

0

Opravné položky – neboli tvorené.
Zostatková hodnota
Názov

KZ
k 31.12.2010
ZH účtu poskytnutých preddavkov
0
na DNM
ZH účtu poskytnutých preddavkov
0
na DHM
Spolu
0

5., Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku v EUR
Obstarávacia cena
Názov
Realizovateľné cenné papiere –
BVS
Spolu

OC
k 31.12.2010
1740351

Prírastky
+
0

Úbytky
0

OC
k 31.12.2011
1740351

1740351

0

0

1740351

Opravné položky – neboli tvorené.
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Zostatková hodnota
Názov

ZH realizovateľných cenných papierov
– BVS
Spolu

Zostatková
hodnota

Zostatková
hodnota

k 31.12.2010
1740351

k 31.12.2011
1740351

1740351

1740351

B) OBEŽNÝ MAJETOK
 Zásoby
Položka zásob
112 - Materiál na sklade
Spolu

Hodnota v €
k 31.12.
2010
531

Tvorba
+

Zníženie
-

43110

43114

Hodnota v €
k 31.12.
2011
547

531

43110

43114

547

Materiál na sklade - je vo výške 547 €. Ide predovšetkým o zásoby potravín v skladoch
v ŠJ pri MŠ (materské školy Hviezdoslavova a Slnečná).
 Zúčtovanie transferov – 21.271 €
Stav k 31.12.2010 – 19.028 €, prírastok - transfer na kúpu strojov do ŠJ a ihriska do ŠKD
pri ZŠ spolu vo výške 5.996 €, úbytok - zohľadnenie odpisov z transferu na kúpu kotlov,
umývačky, konvektomatu do Šj pri ZŠ vo výške 4.919 € poskytnutého v predchádzajúcich
rokoch. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácii do rozpočtu zriaďovateľa vo
výške 1.166 €
 Dlhodobé pohľadávky: 0,- €
 Krátkodobé pohľadávky: 97.744 €
311, 315, 318, 319 – Pohľadávky voči odberateľom, ostatné pohľadávky, nedaňové
a daňové pohľadávky
Pohľadávky

Pohľadávky z nedaňových príjmov
obce
Pohľadávky z daňových príjmov obce
Ostatné pohľadávky

Hodnota
pohľadávok

Opis

v EUR
21536

Poplatky za vývoz odpadu

57457

Miestne dane

1125

Príspevok na úhradu za stravovanie detí v MŠ
Slnečná a v MŠ Hviezdoslavova

Poskytnuté prevádzkové preddavky
Spolu

45
80163

Poskytnuté preddavky – odborná literatúra
-
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Pohľadávky – opravné položky
Položka

Hodnota

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

Hodnota

Opis dôvodov tvorby,
zníženia, zrušenia OP

Pohľadávok

v EUR k 31.12.

+

-

-

v EUR k 31.12.

k pohľadávkam

2010

2011

Pohľadávky
z nedaňových príjmov
obce

457

0

0

0

457

Súdne spory,
dedičské konania

Pohľadávky –
odberateľské Fa

185

0

0

0

185

Neuhradená faktúra

Spolu

642

0

0

0

642

-

Hodnota pohľadávok po zohľadnení opravných položiek
Pohľadávky

Hodnota
pohľadávok

Pohľadávky z nedaňových príjmov
obce
Pohľadávky z daňových príjmov obce
Ostatné pohľadávky

Opis

v EUR
21079

Poplatky za vývoz odpadu

57272

Miestne dane

1125

Príspevok na úhradu za stravovanie detí v MŠ
Slnečná a v MŠ Hviezdoslavova

Poskytnuté prevádzkové preddavky
Spolu

45

Poskytnuté preddavky – odborná literatúra
-

135621

Vysoký stav pohľadávok za r. 2011 sa rieši zasielaním opakovaných výziev na zaplatenie.
 Finančné účty – 592.226 €
Pokladnica
Bankové účty

0€
592.226 €

Prehľad stavu peňažných prostriedkov na bankových účtoch obce:
Názov účtu
rok 2010
 OTP - bežný účet
153.956,98 €
 OTP – rezervný fond
91.475,80 €
 VUB – depozitný účet
96.436,75 €
 VUB - dotácie zo štátu
41.742,28 €




VUB – sociálny fond
VUB – potravinový účet ŠJ MŠ
SLSP združené prostriedky

Spolu
 OTP - úverový účet

r.2011
393.284,45 €
97.231,80 €
82.418,33 €
1.710,27 €

1.819,84 €
710,58 €
14.050,16 €

5.394,58 €
1.781,85 €
10.404,49 €

400.192,39 €

592.225,77 €
339.484 €

 Poskytnuté krátkodobé finančné výpomoci – 29 €
Poskytnuté krátkodobé návratné finančné výpomoci sú vo výške 29 €. Jedná sa
o pôžičky fyzickým osobám.
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 Časové rozlíšenie 4.291 €, jedná sa o náklady budúcich období, napr. poistné, predplatné,
členské príspevky.
PASÍVA
1) Vlastné imanie
 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
 Výsledok hospodárenia




8.223.038 €
8.250.155 €
-27.117 €

Prehľad stavu peňažných a finančných fondov obce:
Názov účtu
rok 2010
Rezervný fond
91.476 €
Sociálny fond
1.820 €

rok.2011
97.232 €
5.395 €

Sociálny fond bol tvorený v zmysle platného zákona o sociálnom fonde. Prostriedky
sociálneho fondu boli použité na príspevok na stravu zamestnancov obce. Prírastky
predstavovali výšku 5.782 € a úbytky 1.758 €.
2) Záväzky

510.963 €

 Rezervy
52.148 €
- rezervy na mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia
 Zúčtovanie medzi subjektami verej. správy 1.663 €
- nevyčerpané prostriedky poskytnuté na dopravné žiakov – 1.661 €
 Dlhodobé záväzky:
16.073 €
- záväzky spoločnosť Ježišová – 9.099 €
- prijaté preddavky – 1.130 €
- záväzky zo soc. fondu – 5.844 €
 Krátkodobé záväzky :
101.595 €
Dodávatelia neuhradené Fa
17.796 €
Ostatné záväzky
1.281 €
Nevyfakturované dodávky
12.760 €
Iné záväzky
406 €
Mzdy zamestnancov
40.685 €
Zrážky
76 €
Odvody
23.083 €
Daň zo mzdy
5.508 €
Vyššie uvedené krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti. Pri záväzkoch
u dodávateľov sa jedná o faktúry s lehotou splatnosti v roku 2012.
Mzdy a záväzky z miezd za mesiac december boli podľa platných právnych predpisov
zúčtované v mesiaci december a prevedené na depozitný účet. V januári 2012 boli vyplatené
zamestnancom.
 Bankové úvery
339.484 €
Z dôvodu dodržania litery zákona je úver na nadstavbu ZŠ M. R. Štefánika rozdelený na
krátkodobý úver - 90.516 € ( splátka istiny úveru na jeden rok) a dlhodobý úver – 248.968 € (
zostatková istina úveru).
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 Časové rozlíšenie
1.487.485 €
Jedná sa o výnosy budúcich období vo výške 1.487.485 € (postupné zúčtovanie odpisov
z majetku získaného z transferov, združených prostriedkov do výnosov obce).
 Prenajatý majetok: obec si v roku 2011 prenajímala pozemok pod cintorínom.
 Ostatné finančné povinnosti : nie sú.
C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec Ivanka pri Dunaji na dofinancovanie projektu „Nadstavba Z.Š. M. R. Štefánika“
použila v roku 2010 návratné zdroje financovania vo výške 430.000 € poskytnuté OTP
bankou, ktorá ponúkla najvýhodnejšie podmienky. Zostatková istina úveru k 31.12.2011 –
339.484 €. Konečná splatnosť úveru je 20.9.2015. Úver je poskytovaný za variabilnú
úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR
fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky 2,00 % p. a..

Vyhotovila: Ing. Jana Esterle

Zoznam príloh:
1, Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2011 – ekonomická klasifikácia
2, Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2011 – ekonomická a funkčná
klasifikácia
3, Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika
4, Správa o hospodárení ZUŠ
5, Monitorovacia správa - Plnenie programového rozpočtu
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