Záverečný účet obce IVANKA PRI DUNAJI za rok 2008
Záverečný účet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2008 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 2008 – viď materiál „Plnenie rozpočtu obce
Ivanka pri Dunaji, pričom jeho súčasťou sú aj vyhodnotenia čerpania rozpočtov ZŠ M.
R. Štefánika, ako aj ZUŠ.
B. Bilanciu aktív a pasív za rok 2008 – viď „materiál bilancia aktív a pasív“
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu – obec nemá žiaden úver.
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.

A. PLNENIE ROZPOČTU OBCE IVANKA PRI DUNAJI
Uznesením obecného zastupiteľstva č.8./2007 zo dňa 10.12.2007 bol schválený
rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2008-2010. Následne bol upravený uznesením č.1.
zo dňa 03.03.2008 - rozpočtové opatrenie 1/2008, ďalej uznesením č.4 zo dňa 29.09.2008 –
rozpočtové opatrenie 2/2008 a uznesením č.5/2008 zo dňa 08.12.2008 – rozpočtové opatrenie
3/2008.
V takto upravenom rozpočte obce na rok 2008 tvoria rozpočtové príjmy 98.694
tis. Sk a rozpočtové výdavky 95.766 tis. Sk (vrátane účelových finančných prostriedkov
z Ministerstva školstva na výmenu okien vo výške 3.000 tis. Sk a finančných operácii, ktoré
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov §10 ods. 6 z. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov).
Celkové príjmy dosiahli v hodnotenom roku 95.232 tis. Sk a celkové výdavky dosiahli
výšku 94.064 tis. Sk. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 1168 tis. Sk. Bežné príjmy
predstavovali výšku 88.010 tis. Sk a bežné výdavky 66761 tis. Sk. Kapitálové príjmy 7.222
tis. Sk a kapitálové výdavky 27.303tis. Sk. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami
a kapitálovými výdavkami bol krytý prebytkom z bežných príjmov.
Podľa §16 ods. 6 za účelom tvorby peňažných fondov sa z prebytku rozpočtu obce
vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva vo výške 2.308 tis. Sk,
ktoré budú zaradené do rozpočtu obce v r.2009.

PRÍJMY
Celkové príjmy v roku 2008 boli plnené na 99,78% a predstavujú sumu 95.232 tis. Sk.
Z toho bežné príjmy činia 88.010 tis. Sk a zahŕňajú daňové, nedaňové príjmy a bežné granty
a transfery. Kapitálové príjmy sú vo výške 7.222 tis. Sk a tvoria ich kapitálové príjmy zo
združených investičných prostriedkov, z predaja kapitálových aktív, pozemkov a kapitálové
granty a transfery poskytnuté na II. etapu revitalizácie obce.
DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet

Plnenie

60.836 tis. Sk

60.568 tis. Sk

Daňové príjmy v porovnaní s rokom 2007 vzrástli o 21,77%, najväčší podiel na náraste
mali dane z príjmov, ktoré vzrástli o 24,58%, ďalej dane z majetku – 19,64 % a v najnižšej
miere sa nárast prejavil pri daniach za tovary a služby a to o 4,78%.


Dane z príjmov

Rozpočet

Plnenie

47.052 tis. Sk

47.290 tis. Sk

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 100,51%.


Dane z majetku

Rozpočet
7.979 tis. Sk

Plnenie
7.530 tis. Sk

V rámci oddielu je významnou položkou daň zo stavieb v celkovej výške 5.763 tis. Sk,
daň z pozemkov činí 1.728 tis. Sk a daň z bytových a nebytových priestorov predstavuje 39
tis. Sk. Daňové pohľadávky sa riešia zasielaním opakovaných výziev na úhradu.



Dane za tovary a služby

Rozpočet
5.805 tis. Sk

Plnenie
5.748 tis. Sk

Jedná sa o ostatné miestne dane (daň za psa, za nevýherné hracie automaty, za
predajné automaty, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva) a poplatok za
komunálny odpad. Najväčší podiel na daniach za tovary a služby predstavuje príjem za
komunálne odpady a drobný stavebný odpad, ktorý činí 4.338 tis. Sk, ďalej príjem za
užívanie verejného priestranstva a to 776 tis. Sk (napr. príjem za trhové miesto, od SPP,
Vodohospodárske stavby, ICEBERG GROUP, a.s., atď.) a za ubytovanie 480 tis. Sk.
NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet
7.527 tis. Sk

Plnenie
7.735 tis. Sk

Nedaňové príjmy vzrástli o 8,06% oproti roku 2007. Nárast sa prejavil hlavne v
položke úroky z tuzemských vkladov a to až o 43,84% z dôvodu uloženia finančných
prostriedkov na termínovaných účtoch. Čerpaním prostriedkov z ESF na vzdelávanie
a príjmom za dobropisy vzrástli iné nedaňové príjmy o 64,44%. Príjmy z prenájmu
pozemkov, budov, objektov a priestorov vzrástli o 12,67% a administratívne a iné poplatky
poklesli o 4,48% z dôvodu nižšieho príjmu za výrub stromov.


Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Rozpočet
2.590 tis. Sk

Plnenie
2.526 tis. Sk

V položke je zahrnutý príjem z prenájmu pozemkov, budov a priestorov. Ide o príjem
z prenájmu zdravotného strediska 375 tis. Sk, viacúčelovej budovy 676 tis. Sk (z toho príjem
od VUB banky, a.s. 490 tis. Sk a ostatné – 186 tis. Sk), budovy bývalej „Požiarnej zbrojnice“
240 tis. Sk, Matičného domu 584 tis. Sk (z toho za priestory poskytnuté OTP banke, a.s. - 203
tis. Sk, za priestory pre kníhkupectvo – 12 tis. Sk, za prenájom priestorov MD - 295 tis. Sk
a za energie - 74 tis. Sk), DP 117 tis. Sk, strechy ZŠ pre spoločnosti Orange, a.s. 125 tis. Sk,
telocvične a miniihriska – 103 tis. Sk, priestorov pre Nezábudku 16 tis. Sk, „langošárne“ 80
tis. Sk a ostatné 6 tis. Sk. Príjem z prenájmu pozemkov činí 204 tis. Sk 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
3.690 tis. Sk

Plnenie
3.901 tis. Sk

Ide predovšetkým o príjem z poplatkov zo ZUŠ, ZŠ, ŠKD a MŠ, ako aj z poplatkov za
matričné úkony, stavebné a správne poplatky. Ostatné poplatky poklesli v porovnaní s r. 2007
o 40,91%, čo je spôsobené zníženými príjmami za výrub stromov. V tejto kategórii je
zahrnutý aj príjem za stravu od dôchodcov a zamestnancov. Nižšie plnenie v položke príjmov
za MŠ, ako i v položke pokuty a priestupky je spôsobené nadhodnotením rozpočtových
položiek. Príjem zo ZUŠ bol plnený na 116,89% a za ŠKD na 124,40 %.



Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy

Rozpočet
1.247 tis. Sk

Plnenie
1.308 tis. Sk

V rámci úrokov predstavujú významnú položku úroky z terminovaných vkladov vo
výške 420 tis. Sk. Medzi iné nedaňové príjmy, ktoré predstavujú sumu 888 tis. Sk sú zahrnuté
výťažky z lotérii a iných hier 22 tis. Sk, refundácie nákladov 525 tis. Sk (z toho z ESF 399 tis.
Sk), z dobropisov 203 tis. Sk, z náhrad poistného 18 tis. Sk, príjem z kultúrnych akcií 104 tis.
Sk a ostatné 16 tis. Sk.
BEŽNÉ GRANTY A TRANSFÉRY

Rozpočet

Plnenie

19.765 tis. Sk

19.707 tis. Sk

Príjmy z bežných grantov a transferov vzrástli o 10,84%. Nárast sa prejavil hlavne
v prijatých prostriedkoch na prenesené kompetencie v oblasti školstva a to z dôvodu
poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva na výmenu
okien v ZŠ M. R. Štefánika v celkovej výške 3000 tis. Sk. Ďalej sú tu zahrnuté prostriedky
poukázané zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (na školstvo – 15772 tis.
Sk, matriku a register obyvateľov – 247 tis. Sk, spoločný stavebný úrad – 144 tis. Sk, životné
prostredie – 23 tis. Sk cestnú dopravu – 8 tis. Sk, z ÚPSVaR – 7 tis. Sk, na MŠ – 92 tis. Sk).
Z dôvodu nižšieho počtu žiakov bol rozpočet v oblasti príjmov za dopravné a vzdelávacie
poukazy plnený len na 88,09%. Z prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
školstva bolo zadržaných 808 tis. Sk na výmenu okien v ZŠ M. R. Štefánika.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet
745 tis. Sk

Plnenie
873 tis. Sk

Podstatnou položkou kapitálových príjmov sú príjmy zo združených prostriedkov vo
výške 828 tis. Sk. Ďalšou položkou je príjem za predaj plynovodu 35 tis. Sk a pozemku pod
čerpacou stanicou 10 tis. Sk.
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFÉRY

Rozpočet
6.566 tis. Sk

Plnenie
6.349 tis. Sk

Ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 3007 tis. Sk a z ERDF vo výške 3342
tis. Sk (prostriedky z ES) na II. Etapu revitalizácie – chodníky v centrálnej časti obce
a rekonštrukciu ZUŠ.
Použitie rezervného fondu – prostriedky neboli použité.
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet
3.255 tis. Sk

Plnenie
0 Sk

VÝDAVKY – ekonomická klasifikácia
Celkové výdavky v roku 2008 činili 94.064 tis. Sk a boli čerpané na 98,43 %, čo
s v porovnaní s rokom 2007 predstavuje pokles o 21,76 %. Bežné výdavky boli čerpané na

98,78% t.j. 66.761 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 sa jedná o nárast o 9,56% a to hlavne
v položke mzdy a poistné, dopravné, údržba a výdavky na originálne kompetencie. Kapitálové
výdavky boli čerpané na 97,60% a predstavujú 27.303 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 sa
jedná o pokles o 53,95%.
Bežné výdavky
Z toho výdavky na:
Mzdy
Poistné

Rozpočet
67.587tis. Sk

Čerpanie
66.761 tis. Sk

Rozpočet
13.539tis. Sk

Čerpanie
13.483 tis. Sk

Rozpočet
4.673 tis. Sk

Čerpanie
4.462 tis. Sk

Nárast v položkách mzdy a poistné v porovnaní s rokom 2007 je zapríčinený jednak
valorizáciou platov, prijatím nových pracovníkov, ako i s účinnosťou nového zákona
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Čerpanie v uvedených položkách
rozpočtu je v priemere 98%.
Tovary a služby

Rozpočet
21.610 tis. Sk

Čerpanie
21.204 tis. Sk

Nárast oproti minulému roku sa prejavil aj v položke tovary a služby o 12,57% a to
jednak v dopravných výdavkoch o 191,94%, čo má súvis so zvýšenými prevádzkovými
výdavkami na darované dopravné prostriedky z Ministerstva vnútra a vo výdavkoch na
údržbu o 70,17%, kde sú zahrnuté aj výdavky na výmenu okien v ZŠ. Výdavky na cestovné
náhrady predstavujú sumu 21 tis. Sk, na energie, vodu a telekomunikačné služby 3.895 tis.
Sk, na materiál 1.839 tis. Sk, na dopravné 181 tis. Sk, na údržbu 3.577 tis. Sk a výdavky na
služby 11.691 tis. Sk.
Bežné transfery

Rozpočet
27.765 tis. Sk

Čerpanie
27.612 tis. Sk

V rámci bežných transferov sú zahrnuté výdavky na prenesené kompetencie na ZŠ M.
R. Štefánika vo výške 14.964 tis. Sk, na dopravné a vzdelávacie poukazy 377 tis. Sk, vrátené
nevyčerpané prostriedky na dopravné 37 tis. Sk, na originálne kompetencie – ZUŠ 6.150 tis.
Sk, ŠKD a ŠJ vo výške 4.017 tis. Sk vrátane ich vlastných príjmov. Ďalej sú v položke
zahrnuté výdavky na prevádzkové náklady Cirkevnej materskej školy vo výške 834 tis. Sk,
ako i príspevky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam spolu vo výške 938 tis.
Sk, na členské príspevky napr. ZMOS 90 tis. Sk, na nemocenské dávky, odchodné
a príspevky spolu 205 tis. Sk. (napr. príspevok pri narodení dieťaťa)
Čerpanie výdavkov podľa stredísk je uvedené v časti výdavky – ekonomická a funkčná
klasifikácia.

Kapitálové výdavky
Z toho výdavky na:
Nákup strojov prístrojov a zariadení

Rozpočet
28.179 tis. Sk

Čerpanie
27.303 tis. Sk

Rozpočet

Čerpanie

350 tis. Sk

266 tis. Sk

Sú tu zahrnuté výdavky na nákup výpočtovej techniky na SSÚ vo výške 37 tis. Sk, na
ponorné čerpadlo Hviezdoslavova 153 tis. Sk, reprobox do MD 33 tis. Sk, syntetizátor
s doplnkami do IC vo výške 37 tis. Sk a ostatné 6 tis. Sk.
Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet
400 tis. Sk

Čerpanie
344 tis. Sk

V položke prípravná a projektová dokumentácia sú zahrnuté napr. výdavky na zmenu
územného plánu (analýza sektora D1), na projekt na cyklistický chodník Ivanka –
Bernolákovo, na prístavbu MŠ Hviezdoslavova, geometrické plány, atď.
Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Rozpočet
27.037 tis. Sk

Položka realizácia stavieb a technické zhodnotenie zahŕňa výdavky na:
Kanalizáciu Rozpočet
3.904 tis. Sk

Čerpanie
26.301 tis. Sk
Čerpanie
3.396 tis. Sk

Malokarpatský región a Štúrova 2.752 tis. Sk, II. vetva Okružná 439 tis. Sk, odvodnenie
Palárikova, Štefánikova po Cintorínsku 157 tis. Sk, vsakovacia šachta 48 tis. Sk.
Chodníky a zastávka Rozpočet
Čerpanie
1.081 tis. Sk

1.170 tis. Sk

Chodníky a zastávka na Palárikovej ul. 818 tis. Sk, príprava chodníka a lávka pre peších na
Vajnorskej ul. 352 tis. Sk.
Parkovisko na Komenského ul.
Rozpočet
Čerpanie
Oplotenie ZŠ
Vodovod za kostolom
Osvetlenie –
Vajnorská 119 tis. Sk a Hlinková ul., 162 tis. Sk.
MŠ Hviezdoslavova – pokládka dlažby.
Komunikácie –

112 tis. Sk
Rozpočet
122 tis. Sk
Rozpočet
80 tis. Sk

112 tis. Sk
Čerpanie
122 tis. Sk
Čerpanie
80 tis. Sk

Rozpočet
448 tis. Sk

Čerpanie
281 tis. Sk

Rozpočet
85 tis. Sk
Rozpočet
6.113 tis. Sk

Čerpanie
85 tis. Sk
Čerpanie
6.146 tis. Sk

Okružná ul. 5.232 tis. Sk, Nová ul. 433 tis. Sk a Malinová ul. 481 tis. Sk.
II. etapa revitalizácie:
Rozpočet
Čerpanie
15.092 tis. Sk

14.909 tis. Sk

Na II. etapu revitalizácie bolo vynaložených 14.909 tis. Sk, z toho prefinancované z ERDF
3.342 tis. Sk, zo ŠR 3007 tis. Sk, obec v rámci projektu 334 tis. Sk, práce navyše financované
z prostriedkov obce 8.226 tis. Sk, z toho práce na viac pri ZUŠ 5.821 tis. Sk a pri chodníkoch
2.405 tis. Sk.
Kapitálový transfer

Rozpočet
392 tis. Sk

Čerpanie
392 tis. Sk

Jedná sa o poskytnuté prostriedky na nákup kotlov do školskej jedálne pri ZŠ M. R.
Štefánika z dôvodu havarijného stavu.

VÝDAVKY – ekonomická a funkčná klasifikácia (strediská)
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Rozpočet

Čerpanie

13.089 tis. Sk

12.596 tis. Sk

V tomto oddiely sú zahrnuté výdavky na činnosť obecného úradu, na finančnú
a rozpočtovú oblasť, matriku a register obyvateľov.
 Obecný úrad
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
12.053 tis. Sk
11.660 tis. Sk
Podstatnú skupinu bežných výdavkov Obecného úradu tvoria výdavky na mzdy 5265
tis. Sk a s tým súvisiace odvody do poisťovní 1733 tis. Sk. Nárast mzdových nákladov súvisí
s prijatím nových pracovníkov do Informačného centra a so zvýšením miezd o mieru inflácie.
Výdavky na tovary a služby predstavujú 4655 tis. Sk, z toho výdavky na služby 3059 tis. Sk
(školenia, advokátske služby, stravovanie, geometrické plány, poistenia, ochrana objektov,
odmeny poslancom, dohody o vykonaní práce atď), energie 770 tis. Sk (plyn 106 tis. Sk, plyn
OB 112 tis. Sk, elektrina 84 tis. Sk, elektrina OB 6 tis. Sk, vodné, stočné spolu 13 tis. Sk,
poštovné a telefónne poplatky 448 tis. Sk – z toho internet ZŠ 50 tis. Sk), materiál 331 tis. Sk
(interiérové vybavenie, výpočtová technika, čistiace prostriedky a kancelárske potreby),
údržbu 354 tis. Sk (údržba budov, kancelárskej a výpočtovej techniky) a dopravné výdavky
125 tis. Sk. Nárast výdavkov na dopravné súvisí so zaradením automobilov získaných
z Ministerstva do používania. V bežných výdavkoch Obecného úradu sú zahrnuté aj výdavky
na pracovníka Spoločného stavebného úradu, Osvetovú besedu, ako i mzdové výdavky na
pracovníkov IC.
Rozpočet

Čerpanie

Kapitálové výdavky
244 tis. Sk
164 tis. Sk
Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup výpočtovej techniky pre pracovníka
SSÚ, ako aj náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 127 tis. Sk (zmena
územného plánu a prestavba Obecného úradu).
 Finančná a rozpočtová oblasť
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
544 tis. Sk
523 tis. Sk
V uvedenej oblasti sú zahrnuté výdavky na mzdové náklady kontrolóra obce (298 tis. Sk –
vrátane poistného), audit (60 tis. Sk) a finančné poplatky bankám (164 tis. Sk). Výdavky
vzrástli o 32,57% a prevažne z dôvodu zvýšenia poplatkov za služby v bankách.
 Matrika a register
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
248 tis. Sk
249 tis. Sk
Čerpanie predstavuje výdavky na mzdu matrikára 171 tis. Sk a s tým súvisiace
odvody do poisťovní 52 tis. Sk a výdavky na tovary a služby 26 tis. Sk(cestovné, poštovné,
kancelársky materiál, školenia). Výdavky sú uhrádzané z dotácie poskytnutej z Ministerstva
vnútra SR.
EKONOMICKÁ OBLASŤ

Rozpočet
Čerpanie
8.440 tis. Sk
8.652 tis. Sk
 V rámci oddielu boli čerpané výdavky len v skupine Cestná doprava, miestne
komunikácie a civilná obrana
Rozpočet

Čerpanie

Bežné výdavky
1.004 tis. Sk
1.101 tis. Sk
Bežné výdavky boli použité na úhradu miezd, odvodov do poistných fondov - spolu 8
tis. Sk (prenesené kompetencie) a na výdavky na tovary a služby 1093 tis. Sk. Prostriedky
použité na nákup materiálu predstavujú sumu 115 tis. Sk (posypový materiál, dopravné
značky), na vysprávkovanie a opravu ciest bolo použitých 854 tis. Sk (napr. oprava

komunikácie na ul. Dlhej a Družstevnej, Hviezdoslavovej ul., zasklenie zastávky...) a na
služby 124 tis. Sk (drvenie betónu, stavebné práce, natretie prechodu pre chodcov atď.)
Rozpočet
7.436 tis. Sk

Čerpanie
7.551 tis. Sk

Kapitálové výdavky
Z kapitálových výdavkov v rámci cestnej dopravy a miestnych komunikácií sa na
prípravnú a projektovú dokumentáciu použilo 123 tis. Sk ( prípravná a projektová
dokumentácia cyklistický chodník, Malinová ul. atď.), na zastávku SAD na Palárikovej ul.353
tis. Sk, na parkovisko na Komenského ul. 112 tis. Sk, na prípravu chodníkov na Vajnorskej
ul. 90 tis. Sk, na lávku pre peších 262 tis. Sk, na Malinovú ul. 481 tis. Sk, na Novú ul. 433 tis.
Sk, na Okružnú ul. 5.232 tis. Sk, na chodníky na Palárikovej ul. 465 tis. Sk.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet
11.644 tis. Sk

Čerpanie
11.362tis. Sk

 Nakladanie s odpadmi
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
4.370 tis. Sk
4.323 tis. Sk
Skupina nakladanie s odpadmi zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie
odpadov. Sú tu zahrnuté aj výdavky na separovaný, jarný a jesenný zber. Nárast výdavkov
v porovnaní s minulým rokom o 7,40 % je zapríčinený zvýšením cien za služby poskytované
novým dodávateľom.
 Nakladanie s odpadovými vodami (kanalizácia)
Rozpočet

Čerpanie

Bežné výdavky
707 tis. Sk
673 tis. Sk
Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu – 474 tis. Sk, čistenie, údržbu a
opravu kanalizácie 141 tis. Sk, materiál a služby.
Rozpočet

Čerpanie

Kapitálové výdavky
4.079 tis. Sk
3.569 tis. Sk
V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na nákup ponorného čerpadla 153 tis.
Sk, prípravnú a projektovú dokumentáciu 20 tis. Sk a na výstavbu kanalizácie 3.396 tis. Sk
(jedná sa o výstavbu kanalizácie – Malokarpatský región, Šťúrova, II. vetva Okružná,
odvodnenie Od Palárikovej po Cintorínsku a práce na vsakovacej šachte na Škultetyho ul.)
 Životné prostredie a Verejná zeleň
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
2.488 tis. Sk
2.797 tis. Sk
Jedná sa o výdavky na mzdové náklady 1930 tis. Sk (vrátane odvodov) na činnosť
„Rýchlej roty“ a výdavky 19 tis. Sk na pracovníka v rámci prenesených kompetencii v oblasti
životného prostredia, ako aj náklady na materiál 305 tis. Sk (náhradné diely, spotrebný
materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty na kosačky a ostatné stroje..), na tovary a služby
363 tis. Sk (z toho likvidácia organického odpadu drvením 282 tis. Sk, porez stromov a odvoz
haluzí 70 tis. Sk, atď), na deratizačný materiál 61 tis. Sk, na vydávanie deratizačných návnad
občanom 13 tis. Sk, na odstupné a PN 25 tis. Sk.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
 Verejné osvetlenie a vodovod

Rozpočet
2.014 tis. Sk

Čerpanie
1.787 tis. Sk

Rozpočet

Čerpanie

Bežné výdavky
1.486 tis. Sk
1.426 tis. Sk
Predstavujú výdavky na el. energiu – 988 tis. Sk, údržbu a opravu osvetlenia – 223 tis.
Sk (oprava a údržba VO vrátane vianočnej výzdoby), výdavky na služby – 193 tis. Sk (napr.
orez stromov nad rozvodmi VO). Výdavky súvisiace s údržbu vodovodu sú 22 tis. Sk.
Rozpočet

Čerpanie

Kapitálové výdavky
528tis. Sk
361 tis. Sk
V položke kapitálové sú zahrnuté výdavky na vodovod za kostolom vo výške 80 tis.
Sk a výdavky na verejné osvetlenie spolu vo výške 281 tis. Sk (osvetlenie na Vajnorskej ul.,
Hlinkovej ul. a rozšírenie verejného osvetlenia na Palárikovej ul.).
ZDRAVOTNÍCTVO

Rozpočet
553 tis. Sk

Čerpanie
549 tis. Sk

 Zdravotné stredisko
V rámci tohto oddielu boli vynaložené prostriedky len na Zdravotné stredisko a to bežné
výdavky na tovary a služby (energie 230 tis. Sk – z toho elektrina 37 tis. Sk, plyn 185 tis. Sk
a vodné, stočné 8 tis. Sk, všeobecný materiál ako interiérové vybavenie – 15 tis. Sk, údržba –
259 tis. Sk a služby – 45 tis. Sk). Výdavky v porovnaní s rokom 2007 vzrástli až o 206,70%,
čo bolo spôsobené výdavkami súvisiacimi s výmenou podláh a úpravou priestorov
v zdravotnom stredisku.
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Rozpočet
Čerpanie
20.854 tis. Sk
20.201 tis. Sk
Celkové výdavky na kultúru, rekreáciu a náboženstvo boli čerpané vo výške 19.339 tis. Sk
a predstavujú výdavky na Matičný dom, Miniihrisko, Obecnú knižnicu, Informačné centrum,
kultúru, cintorín, spoločenské organizácie a II. etapu revitalizácie.
 Miniihrisko
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
10 tis. Sk
3 tis. Sk
Jedná sa o výdavky na materiál 3 tis. Sk, ostatné náklady napr. na energie sú zahrnuté vo
výdavkoch ZŠ.
 Matičný dom
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
1.179 tis. Sk
1.132 tis. Sk
Bežné výdavky sú vo výške 1132 tis. Sk, čo predstavuje 96,18% čerpanie rozpočtu na
stredisko, z toho 433 tis. Sk tvoria výdavky na mzdy, poistné 143 tis. Sk a tovary a služby 556
tis. Sk. Najväčšiu časť výdavkov v rámci položky tovary a služby predstavujú výdavky na
energie – 279 tis. Sk (elektrina – 88 tis. Sk, plyn – 175 tis. Sk, vodné, stočné – 5 tis. Sk a tel.
poplatky 12 tis. Sk), na služby 139 tis. Sk(čistiareň, vývoz fekálií..)a materiál 117 tis. Sk
(prevádzkové stroje, čistiace a hygienické potreby, inventár..).
Kapitálové výdavky
Jedná sa o kúpu reproboxu vo výške 33 tis. Sk.

 Obecná knižnica

Rozpočet
35 tis. Sk

Čerpanie
33 tis. Sk

Rozpočet

Čerpanie

Bežné výdavky
439 tis. Sk
420 tis. Sk
Prevažnú časť výdavkov na obecnú knižnicu tvoria výdavky na energie a to 219 tis. Sk
(elektrina – 92 tis. Sk, plyn – 115 tis. Sk, vodné, stočné 3 tis. Sk, tel. poplatky – 9 tis. Sk) ,
ďalej sú to výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov – spolu vo výške 160 tis. Sk a na
obnovu knižného fondu bolo použitých 37 tis. Sk.
 Informačné centrum
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
522 tis. Sk
466 tis. Sk
Výdavky spolu sú vo výške 466 tis. Sk, čo predstavuje 89,27% čerpanie rozpočtu. Z toho
na energie bolo použitých 107 tis. Sk (elektrina – 29 tis. Sk, plyn – 65 tis. Sk, vodné, stočné 1
tis. Sk a telefónne poplatky 11 tis. Sk), na materiál 122 tis. Sk (interiérové vybavenie 87 tis.
Sk) a služby v rámci, ktorých sú zahrnuté aj výdavky na ochranu objektu predstavujú 237 tis.
Sk.
Rozpočet
40 tis. Sk

Čerpanie
37 tis. Sk

Kapitálové výdavky
Predstavujú výdavky na kúpu syntetizátora s doplnkami spolu vo výške 37 tis. Sk.
 Kultúra
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
1.782 tis. Sk
1.539 tis. Sk
V rámci tejto skupiny boli výdavky čerpané v celkovej výške 1539 tis. Sk. Na kultúrne
akcie usporiadané obcou bolo použitých 577 tis. Sk (napr. akcie ako Štefánik, stretnutie
Ivančanov, Nedvědovci, hody, Májovica, deň detí, divadelné predstavenia, Vianočné trhy,
Mikuláš a ďalšie). Na vydanie Ivanských noviniek - celkové výdavky 182 tis. Sk, na vydanie
kalendára obce (na r.2008) 140 tis. Sk, na opravu a rozšírenie rozhlasu – 241 tis. Sk a
výdavky na napísanie knihy k 800-tému výročiu 306 tis. Sk. Výdavky na materiál
a propagáciu 4 tis. Sk a na členské ZMOS bolo použitých 89 tis. Sk.
 Cintorín a ZPOZ

Rozpočet
481 tis. Sk

Čerpanie
491 tis. Sk

Čerpanie vo výške 491 tis. Sk predstavuje cca 51% - né zvýšenie v porovnaní s rokom
2007. Nárast sa prejavil hlavne v položke tovary a služby a bol zapríčinený zvýšením
poplatkov za vývoz odpadov a zahrnutím položky odmeny ZPOZ vo výške 85 tis. Sk do
skupiny. Výdavky na materiál pri príležitostiach usporiadania výročí, svadieb, privítania detí
atď. predstavujú spolu sumu 18 tis. Sk. Výdavky na mzdu správcu cintorína sú vo výške 139
tis. Sk, na poistné 55 tis. Sk a na tovary a služby týkajúce sa správy cintorína 194 tis. Sk
(vodné, stočné 9 tis. Sk, odvoz a likvidácia odpadu – 182 tis. Sk, materiál 3 tis. Sk).
 Spoločenské organizácie a II. etapa
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
1.204 tis. Sk
1.107 tis. Sk
Výdavky vo výške 1107 tis. Sk boli použité na účelovo určené finančné prostriedky
spoločenským organizáciám, občianskym združeniam a jednotlivcom v zmysle VZN č.3/2007
a na úhradu výdavkov na energie na ihrisko. Čerpanie príspevkov: Dychový súbor Ivanka –
25 tis. Sk, TJ Slovan – 200 tis. Sk, Slovenský zväz rybárov – 18 tis. Sk, Mažoretky – 35 tis.
Sk, Únia žien – 13 tis. Sk, Armwresling – 12 tis. Sk, ZŤP – 30 tis. Sk, Basketbalový klub Klokani – 65 tis. Sk, Matica Slovenská – 18 tis. Sk, Poľovníci – 20 tis. Sk, Klub dôchodcov –
16 tis. Sk, DOMKA – 15 tis. Sk, Šachový klub – 5 tis. Sk, Zväz chovateľov – 15 tis. Sk,
Slovenský červený kríž - 30 tis. Sk, CREDO – 70 tis. Sk(vrátane výdavkov na oslavy
výročia), Trampské osady – 12 tis. Sk, I – klub – 180 tis. Sk, Stolnotenisový klub – 65 tis. Sk,
HSI – 10 tis. Sk, Jazdecký klub – 12 tis. Sk, ŠK Optimista – 30 tis. Sk, Hádzanársky klub – 20
tis. Sk (vrátane príspevku na reprezentáciu vo Švédsku), Klub nepočujúcich – 3 tis. Sk a na
športové akcie z fondu starostky 19 tis. Sk.

Rozpočet
15.162 tis. Sk

Čerpanie
14.973 tis. Sk

Kapitálové výdavky
V rámci kapitálových výdavkoch boli použité finančné prostriedky na prípravnú
a projektovú dokumentáciu vo výške 64 tis. Sk a na II. etapu revitalizácie 14.909 tis. Sk,
z toho práce navyše financované z prostriedkov obce 8.226 tis. Sk (práce na viac pri ZUŠ
5.821 tis. Sk a pri chodníkoch 2.405 tis. Sk).
VZDELÁVANIE

Rozpočet

Čerpanie

36.653 tis. Sk

36.459 tis. Sk

 MŠ Hviezdoslavova
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
3.114 tis. Sk
3.075 tis. Sk
Sú tu zahrnuté mzdové výdavky (1835 tis. Sk), odvody do poisťovní (626 tis. Sk),
tovary a služby: energie – 196 tis. Sk (elektrina – 44 tis. Sk, plyn 116 tis. Sk, vodné, stočné 19
tis. Sk, telefónne poplatky a poštovné 17 tis. Sk), materiál – 308 tis. Sk (kancelárske a čistiace
potreby, knihy, pomôcky pre deti, knihy, časopisy, pracovné odevy, interiérové vybavenie),
služby 75 tis. Sk (školenia, ochrana objektov, ostatné služby), údržba budovy – 30 tis. Sk
a výdavky PN – 3 tis. Sk. Zvýšené výdavky v porovnaní s rokom 2007 súvisia s otvorením
novej triedy v MŠ.
Rozpočet
135 tis. Sk

Čerpanie
95 tis. Sk

Kapitálové výdavky
Kapitálový výdavky zahŕňajú výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu prístavby
MŠ 10 tis. Sk, ako i výdavky na položenie novej dlažby v areály MŠ spolu vo výške 85
tis. Sk.
 MŠ Slnečná
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
3.464 tis. Sk
3.377 tis. Sk
Sú tu zahrnuté mzdové výdavky (2140 tis. Sk), odvody do poisťovní (714 tis. Sk), tovary
a služby: energie – 324 tis. Sk(elektrina – 30 tis. Sk, plyn 271 tis. Sk, vodné, stočné 9 tis. Sk,
telefónne poplatky a poštovné 14 tis. Sk), materiál – 125 tis. Sk (kancelárske a čistiace
potreby, knihy, pomôcky pre deti, knihy, časopisy, pracovné odevy, interiérové vybavenie),
služby 55 tis. Sk, údržba budovy – 13 tis. Sk a výdavky PN – 6 tis. Sk.
 ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova a Slnečná
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
1.177 tis. Sk
1.188 tis. Sk
Výdavky na materiál vo výške 96 tis. Sk zahŕňajú výdavky na čistiace a kancelárske
potreby, pracovné oblečenie, stroje a výpočtovú techniku. Ďalej sú tu zahrnuté mzdové
náklady (813 tis. Sk) a s tým súvisiace odvody do poisťovní (259 tis. Sk), výdavky na údržbu
– 14 tis. Sk, na služby – 4 tis. Sk a PN 2 tis. Sk.
Kapitálové výdavky

Rozpočet
6 tis. Sk

Čerpanie
6 tis. Sk

Výdavky súvisiace s nákupom elektrickej škrabky.

 Cirkevná materská škola
Bežné výdavky

Rozpočet
834 tis. Sk

Čerpanie
834 tis. Sk

Jedná sa o transfer CMŠ na bežnú prevádzku materskej školy.

 Základná škola M. R. Štefánika
Bežné výdavky

Rozpočet
21.115 tis. Sk

Čerpanie
21.078 tis. Sk

Výdavky na ZŠ zahŕňajú výdavky na bežnú prevádzku na prenesené kompetencie –
14.964 tis. Sk, na cestovné a vzdelávacie poukazy – 377 tis. Sk, na originálne kompetencie –
4017 tis. Sk (na školskú jedáleň a školský klub detí). Výdavky na opravu bytu pre školníka
a výdavky vo výške 1500 tis. Sk na výmenu časti okien v ZŠ. Faktúra za výmenu časti okien
bola uhradená zo zdržaných prostriedkov pre ZŠ vo výške 808 tis. Sk a z účelových
finančných prostriedkov z Ministerstva školstva bolo uhradených 692 tis. Sk. Zostatok
z účelových prostriedkov vo výške 2.308 tis. Sk bol použitý v r.2009 na úhradu ďalších faktúr
za výmenu okien v ZŠ. KŠU boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné
žiakov vo výške 37 tis. Sk.
Rozpočet
514 tis. Sk

Kapitálové výdavky

Čerpanie
514 tis. Sk

V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené výdavky na oplotenie miniihriska 122 tis. Sk
a transfer na nákup kotlov na varenie do ŠJ pri ZŠ vo výške 392 tis. Sk.

 Základná umelecká škola
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
6.294 tis. Sk
6.292 tis. Sk
Výdavky na ZUŠ predstavujú spolu výdavky vo výške 6292 tis. Sk, z toho výdavky
poskytnuté v rámci originálnej kompetencie obce predstavovali sumu 6150 tis. Sk.
Prílohu záverečného účtu tvorí aj správa o hospodárení ZŠ a ZUŠ.
 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet
2.519 tis. Sk

Čerpanie
2.458 tis. Sk

 Denný penzión
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
1.644 tis. Sk
1.660 tis. Sk
Celkové výdavky predstavujú výšku 1660 tis. Sk. Z toho výdavky na mzdy – 391 tis. Sk ,
odvody – 126 tis. Sk, energie – 122 tis. Sk, na materiál, ako čistiace prostriedky, kancelárske
potreby, prev. stroje - 28 tis. Sk, údržbu – 3 tis. Sk, stravovanie dôchodcovia – 985 tis. Sk.
PN – 5 tis. Sk). Príjem za stravovanie od dôchodcov je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu
obce.
 Opatrovateľská služba
Rozpočet
Čerpanie
Bežné výdavky
673 tis. Sk
639 tis. Sk
Výdavky v rámci opatrovateľskej služby predstavujú hlavne výdavky na mzdy a
odvody do poistných fondov – spolu vo výške 635 tis. Sk pre opatrovateľky.
 Príspevky, prídavky a pôžičky
Bežné výdavky

Rozpočet
202 tis. Sk

Čerpanie
159 tis. Sk

Prevažnú časť výdavkov tvoria príspevky pri narodení detí a to až vo výške 151 tis.
Sk, v porovnaní s rokom 2007 však uvedené príspevky poklesli o 10,80%.

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 31.12.2007: 278.112 tis. Sk
Prírastok majetku k 31.12.2008:
23.623 tis. Sk
Úbytok majetku k 31.12.2008:
653 tis. Sk
Obstarávacia cena hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2008: 301.082 tis. Sk




Oprávky a opravné položky celkom k 31.12.2008:
Zostatková cena k 31.12.2008:



Majetok v obstaraní :
Z toho:
Dlhodobý hmotný majetok:
Dlhodobý nehmotný majetok:

96.411 tis. Sk
204.671 tis. Sk
6.287 tis. Sk
6.287 tis. Sk
0,00,- Sk



Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok



Realizovateľné cenné papiere:

149 tis. Sk
52.436 tis. Sk

Neobežný majetok spolu

263.543 tis. Sk

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

OC

Prírastky

Úbytky

OC

k 31.12.2007

+

-

k 31.12.2008

Softvér

332

0

78

254

Spolu

332

0

78

254

Oprávky, OP
k 31.12.2007
330

Prírastky
+
2

Úbytky
78

Oprávky, OP
k 31.12.2008
254

330

2

78

254

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

ZH softvéru
Spolu

Zostatková
hodnota

Zostatková
hodnota

k 31.12.2007 k 31.12.2008
2
0
2

0

2., Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku v tis. Sk
Obstarávacia cena

Názov

OC
k 31.12.2007

Prírastky
+

Úbytky
-

OC
k 31.12.2008

Pozemky

18585

431

217

18799

Umelecké diela a zbierky

1602

0

0

1602

245772

22748

46

268474

Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnut. vecí
Dopravné prostriedky

7122

275

188

7209

932

86

0

1018

Drobný DHM

2590

0

109

2481

Ostatný DHM

1177

81

13

1245

Spolu

277 780

23 621

575

300 828

Oprávky a opravné položky
Názov

Oprávky, OP

Prírastky

Úbytky

Oprávky, OP

k 31.12.2007

+

-

k 31.12.2008

Oprávky a OP k stavbám

76743

11733

46

88430

Oprávky a OP k samostatným
hnuteľným veciam a súb.hn.v.

3587

381

188

3780

Oprávky a OP k dopravným
prostriedkom

517

186

0

703

Oprávky a OP k drobnému
DHM

2590

0

109

2481

Oprávky a OP k ostatnému
DHM

677

100

14

763

84114

12400

357

96157

Stavby

Spolu
Zostatková hodnota
Názov

ZH pozemkov
ZH umeleckých diel a zbierok

Zostatková
Zostatková
hodnota
hodnota
k 31.12.2007 k 31.12.2008
18585
18799
1602

1602

169029

180044

ZH samostatných hnuteľných veci
a súborov hnuteľných. vecí

3535

3429

ZH dopravných prostriedkov

415

315

ZH ostatného DHM

500

482

193666

204671

ZH stavieb

Spolu

3., Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku v tis. Sk
Obstaranie dlhodobého majetku

Názov
Obstaranie DNM

KZ
k 31.12.2007
0

Prírastky
+
0

Úbytky
0

KZ
k 31.12.2008
0

Obstaranie DHM

4221

25687

23621

6287

Obstaranie DFM

0

0

0

0

4221

25687

23621

6287

KZ
k 31.12.2007

Prírastky
+

Úbytky
-

KZ
k 31.12.2008

ZH účtu obstarania DNM

0

0

0

0

ZH účtu obstarania DHM

4221

25687

23621

6287

ZH účtu obstarania DFM

0

0

0

0

4221

25687

23621

6287

Spolu
Opravné položky – neboli tvorené.
Zostatková hodnota
Názov

Spolu

4., Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok v tis. Sk
Obstarávacia cena
Názov

KZ
k 31.12.2007

Prírastky
+

Úbytky
-

KZ
k 31.12.2008

Poskytnuté preddavky na DNM

0

0

0

0

Poskytnuté preddavky na DHM

0

149

0

149

Spolu

0

149

0

149

KZ
k 31.12.2007
0

Prírastky
+
0

Úbytky
0

KZ
k 31.12.2008
0

ZH účtu poskytnutých preddavkov
na DHM

0

149

0

149

Spolu

0

149

0

149

Opravné položky – neboli tvorené.
Zostatková hodnota
Názov
ZH účtu poskytnutých preddavkov
na DNM

5., Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku v tis. Sk
Obstarávacia cena
Názov
Realizovateľné cenné papiere BVS
Spolu
Opravné položky – neboli tvorené.
Zostatková hodnota

OC
k 31.12.2007
52436

Prírastky
+
0

Úbytky
0

OC
k 31.12.2008
52436

52436

0

0

52436

Názov

ZH realizovateľných cenných papierov
- BVS
Spolu

Zostatková
hodnota

Zostatková
hodnota

k 31.12.2007
52436

k 31.12.2008
52436

52436

52436

B) OBEŽNÝ MAJETOK
 Zásoby
Položka zásob

Hodnota v tis.
Sk k 31.12.

Prírastky

Úbytky

Hodnota v tis.
Sk k 31.12.

2007

zásob
+

zásob
-

2008

112 – Materiál na sklade

32
1198
1218
12
Spolu
32
1198
1218
12
Materiál na sklade - je vo výške 12 tis. Sk. Ide predovšetkým o zásoby potravín v
skladoch v ŠJ pri MŠ (materské školy Hviezdoslavova a Slnečná).
 Zúčtovanie transferov – 332 tis. Sk
Transfer na kúpu kotlov vo výške 392 tis. Sk po zohľadnení odpisov vo výške 60 tis. Sk.
 Dlhodobé pohľadávky: 0,- Sk
 Krátkodobé pohľadávky: 1.477 tis. Sk
311 – Odberatelia: 0,- Sk
315, 318, 319 – Ostatné pohľadávky, nedaňové a daňové pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky

Hodnota
pohľadávok

Pohľadávky z nedaňových príjmov
obce
Pohľadávky z daňových príjmov obce

Opis

v tis. Sk
363

Poplatky za vývoz odpadu

1128

Ostatné pohľadávky

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

6

Spolu

-

1497

Pohľadávky – opravné položky
Položka

Hodnota

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

Hodnota

Opis dôvodov tvorby,
zníženia, zrušenia OP

pohľadávok

v tis. Sk k 31.12.

+

-

-

v tis. Sk k 31.12.

k pohľadávkam

2007

Pohľadávky
z nedaňových príjmov
obce

0

2008

14

0

0

14

Súdne spory,
dedičské konania

Pohľadávky –
odberateľské Fa

6

0

0

0

6

Neuhradená faktúra

175

0

175

0

0

Dlžník – VHŠ, a.s.
v likvidácii zrušená
bez vyhlásenia
konkurzu z dôvodu
nedostatku majetku
dlžníka, ďalej
zrušenie ostatných
OP z dôvodu úmrtia
dlžníka.

Spolu
181
14
175
0
Hodnota pohľadávok po zohľadnení opravných položiek

20

-

Pohľadávky daňové

Pohľadávky

Hodnota
pohľadávok

Pohľadávky z nedaňových príjmov
obce
Pohľadávky z daňových príjmov obce

v tis. Sk
349
1122

Ostatné pohľadávky
Spolu

6

Opis

Poplatky za vývoz odpadu
Miestne dane
Príspevok na úhradu za stravovanie detí v MŠ
Slnečná a v MŠ Hviezdoslavova
-

1477

Vysoký stav pohľadávok za r. 2008 sa rieši zasielaním opakovaných výziev na zaplatenie.
 Finančné účty – 17.869 tis. Sk
Pokladnica
Bankové účty

20 tis. Sk (euro balíčky)
17.849 tis. Sk

Prehľad stavu peňažných prostriedkov na bankových účtoch obce:
Názov účtu
rok 2007
 OTP - bežný účet
1.321.904,89,- Sk

r.2008
2.874.442,03,- Sk



OTP – rezervný fond

2.755.800,02,- Sk

2.755.800,02,- Sk








OTP revitalizácia nám. sv. Rozálie
1.378,58,- Sk
OTP hosp. rozvoj - mapa
835,61,- Sk
OTP II. Etapa revitalizácie
581,58,- Sk
VUB termínovaný účet
7.092.441,51,- Sk
VUB termínovaný účet
2.652.312,72,- Sk
VUB termínovaný účet
0,-Sk

1.518,78,- Sk
1.472,74,- Sk
252,86,- Sk
3.555.657,08,- Sk
2.727.074,59,- Sk
2.071.128,10,- Sk







VUB – depozitný účet
VUB - dotácie zo štátu
VUB – sociálny fond
VUB – potravinový účet ŠJ MŠ
SLSP združené prostriedky

2.864.591,82,- Sk
5.081,58,- Sk
144.908,41,- Sk
28.565,96,- Sk
818.063,90,- Sk

Spolu

2.124.305,61,- Sk
11.449,34,- Sk
83.706,81,- Sk
38.682,56,- Sk
274.601,40,- Sk
16.358.000,63,- Sk

17.848.557,87,- Sk

 Poskytnuté krátkodobé finančné výpomoci – 25 tis. Sk
Poskytnuté krátkodobé návratné finančné výpomoci sú vo výške 25 tis. Sk. Jedná sa
o pôžičky fyzickým osobám, ktoré majú splatnosť v r.2009.
 Časové rozlíšenie 232 tis. Sk, jedná sa o náklady budúcich období.
PASÍVA
1) Vlastné imanie
229.202 tis. Sk
 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 219.671 tis. Sk
 Výsledok hospodárenia
9.531 tis. Sk
Prehľad stavu peňažných a finančných fondov obce:
Názov účtu
rok 2007
r.2008
 Rezervný fond
2.755.800,02,- Sk
2.755.800,02,- Sk
 Sociálny fond
83.706,81,- Sk
144.908,41,- Sk
Spolu 2.900.708,43,- Sk
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 141.347,15,- Sk a úbytky 80.145,55 Sk.
2) Záväzky
6.928 tis. Sk
 Rezervy
848 tis. Sk
- rezervy na mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia
 Zúčtovanie rozpočtu obce
2.308 tis. Sk
- nevyčerpané finančné prostriedky z MŠ SR na výmenu okien v ZŠ M. R. Štefánika,
prenesené do r.2009.
 Dlhodobé záväzky:
155 tis. Sk
 Krátkodobé záväzky :
3.617 tis. Sk
Dodávatelia neuhradené Fa
1.757 tis. Sk
Ostatné záväzky
19 tis. Sk
Mzdy zamestnancov
1.172 tis. Sk
Zrážky
2 tis. Sk
Odvody
479 tis. Sk
Daň zo mzdy
187 tis. Sk
Vyššie uvedené krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti. Pri záväzkoch
u dodávateľoch sa jedná hlavne o faktúry za elektrinu, plyn, telefónne poplatky, odvoz
a uloženie odpadu, poistné, kanalizáciu na Kalinčiakovej ul. atď. Mzdy a záväzky z miezd za
mesiac december boli podľa platných právnych predpisov zúčtované v mesiaci december
a prevedené na depozitný účet. V januári 2009 boli vyplatené zamestnancom.
 Časové rozlíšenie
47.360 tis. Sk
Jedná sa o výdavky budúcich období 72 tis. Sk, ako napr. predplatné časopisov, Fa za
stravné atď. a výnosy budúcich období 47.288 tis. Sk (postupné zúčtovanie odpisov
z majetku získaného z transferov, združených prostriedkov do výnosov obce).
 Bankové úvery:
nie sú
 Prenajatý majetok:
obec si neprenajíma žiaden majetok.
 Ostatné finančné povinnosti : nie sú.
Vyhotovila: Ing. Esterle

Zoznam príloh:
1, Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2008 – ekonomická klasifikácia
2, Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2008 – ekonomická a funkčná
klasifikácia
3, Hospodárenie školy M. R. Štefánika
4, Hospodárenie ZUŠ

