Konsolidovaná výročná správa
Obce Topoľčianky
za rok 2016

Juraj Mesko
starosta obce

OBSAH

str.

1.
2.
3.
4.
5.

Úvodné slovo starostu obce
2
Identifikačné údaje obce
3
Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
3
Poslanie, vízie, ciele
5
Základná charakteristika konsolidovaného celku
5
5.1. Geografické údaje
5
5.2. Demografické údaje
5
5.3. Ekonomické údaje
6
5.4. Symboly obce
6
5.5. História obce
7
5.6. Pamiatky
8
5.7. Významné osobnosti obce
8
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
9
6.2. Zdravotníctvo
10
10
6.3. Sociálne zabezpečenie
6.4. Kultúra
10
6.5. Hospodárstvo
10
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
11
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
11
12
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
13
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
14
8.1. Majetok
14
8.2. Zdroje krytia
15
16
8.3. Pohľadávky
8.4. Záväzky
16
9. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok
17
10. Ostatné dôležité informácie
18
10.1. Prijaté granty a transfery
18
10.2. Poskytnuté dotácie
21
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
23
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
23
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
23
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
23

1. Úvodné slovo starostu obce
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby obyvateľov obce.
Dostáva sa Vám do rúk výročná správa Obce Topoľčianky, ktorá obsahuje štandardné informácie
o hospodárení obce za rok 2016. Po skončení kalendárneho roka 2016 opäť prichádzame
s hodnotením ekonomickej činnosti, bežného života v našej obci.
V roku 2016 sme zrekonštruovali chodník na ul. Litoměřickej v úseku pri základnej škole a
chodník na ul. Machulinskej. Za podpory Environmentálneho fondu sa nám podarilo zatepliť
strechu a polovicu obvodového plášťa na budove OcÚ a DKS. Z úveru zo ŠFRB, dotácie
z MDaV SR a z vlastných zdrojov sme odkúpili nájomnú bytovú jednotku so 16 bytmi na ul.
SNP aj s príslušnou technickou vybavenosťou. Na námestí obce sme osadili exterierové
hodiny. Taktiež v roku 2016 bola v obci kompletne dobudovaná kanalizácia, ktorej výstavba
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bola financovaná z fondov EÚ a investorom bola ZSVS a.s., ktorá je zároveň aj
prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie v obci Topoľčianky.
Nezanedbateľným prínosom je aj fakt, že sa nám za pomoci dotácie z Environmentáleho fondu
podarilo odstrániť ilegálne umiestnené odpady v katastri obce Topoľčianky
Posúdiť kvalitu odvedenej práce môžu však najlepšie občania.
Moje poďakovanie patrí zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva,
hlavnému kontrolórovi obce, zamestnancom základnej školy a materských škôl. Taktiež sa
chcem poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú, ktorí sa podieľali a podieľajú na
skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k dobrému menu obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Topoľčianky
Sídlo: Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky
IČO: 00 308 536
Štatutárny orgán obce: Juraj Mesko – starosta
Telefón: 037/6301222
Mail: obectopolcianky@topolcianky.sk
Webová stránka: www.topolcianky.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mesko Juraj
Zástupca starostu obce: Ing. Kazík Roman
Prednosta obecného úradu: Mgr. Segíň Anton
Hlavný kontrolór obce: Ing. Pavkov Bartolomej
Obecné zastupiteľstvo:
1. Čulík Vladimír Ing.
2. Gräffová Ružena JUDr.
3. Hrdlovič Jaroslav Ing.
4. Chrapková Eva Mgr.
5. Kazík Roman Ing.
6. Minár Peter
7. Orolín Jaroslav
8. Partl Emil
9. Siklienka Radimír Ing., PhD.
Komisie:
1. Komisia finančná a pre správu obecného majetku
2. Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva
3. Komisia výstavby, územného plánovania bytov a verejnoprospešných služieb
4. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
5. Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti
6. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania
7. Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy
8. Komisia na vysporiadanie pozemkov
9. Vyraďovacia a likvidačná komisia pre majetok obce
10. Komisia na ochranu verejného záujmu
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Obecný úrad:
1. Segíň Anton Mgr. – prednosta obecného úradu
2. Brandtová Monika – knižnica
3. Cigáňová Eva – správa daní a poplatkov
4. Chrenová Andrea – oddelenie kultúry
5. Kazíková Anna Ing. - ekonómka, účtovníčka
6. Krajčová Ľubica - správa majetku
7. Kurilová Adriana - ekonomické oddelenie
8. Partlová Mária - matrika, evidencia obyvateľstva, mzdová učtáreň
9. Minárová Jana - pokladňa, podateľňa
10. Durdy František - správca budov
11. Fáberová Anna - upratovačka
12. Laktišová Renáta - upratovačka
13. Valach Ľuboš - vodič, výkon pomocných obslužných prác
14. Korytár Milan - vodič, výkon pomocných obslužných prác
Zamestnanci obce – pracujúci v materských školách: 11 zamestnancov a v školskej jedálni
4 zamestnanci.
Zamestnanci obce – opatrovateľky v počte 8
Spoločný školský úrad – 1 zamestnanec
Rozpočtová organizácia obce
Názov: Základná škola Topoľčianky
Sídlo: Litoměřická 32, 951 93 Topoľčianky
Štatutárny orgán: Mgr. Barát Jozef – riaditeľ ZŠ
Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Jaroslava Fábryová
Počet pedagogických pracovníkov: 27
Počet ostatných nepedagogických zamestnancov: 10
Počet žiakov: 327
Základná činnosť: Základná škola Topoľčianky patrí k plnoorganizovaným školám s právnou
subjektivitou, ktorú získala k 1. máju 2002. Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov 1. –
9. ročníka, školu navštevujú aj žiaci z okolitých obcí – Hostie, Žikava, Lovce.

IČO: 37865145
Telefón: 037/6301321
Mail: zstopolcianky@gmail.com
Webová stránka: http://zstopolcianky.edupage.org/
Hodnota zvereného majetku: 1 100 676,88 EUR Netto
Výška vlastného imania: 0,00
Výsledok hospodárenia: 0,00
Príspevkové organizácie : obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Neziskové organizácie : obec nemá zriadenú neziskovú organizáciu
Obchodné spoločnosti : obec nemá zriadenú obchodnú spoločnosť
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec poskytujúca občanom kvalitné a pokojné bývanie v čistom a zdravom prostredí pri
zabezpečenom materiálnom komforte, kultúrnom vyžití a primeranej zdravotnej i sociálnej
starostlivosti. Obec Topoľčianky je atraktívne, príťažlivé, prívetivé a sociálne zdravé územie
nielen pre svojich obyvateľov ale aj pre jeho návštevníkov, pretože disponuje:
• atraktívnou prírodnou krajinou,
• zaujímavými kultúrno-historickými pamiatkami,
• podnikateľskými aktivitami podporujúcimi rozvoj miestneho hospodárstva,
• predovšetkým so zameraním na cestovný ruch a vybrané odvetvia priemyslu a služieb,
čo ho predurčuje stať sa významným centrom nielen okresu Zlaté Moravce ale aj
Nitrianskeho samosprávneho kraja,
• hnacím motorom rozvoja miestnej ekonomiky vo vidieckom území na báze
podnikateľských aktivít a ďalšej aktivizácie ľudských zdrojov.
Vízie obce:
Prípravou kvalitných rozvojových projektov a získaním dotácií na ich realizáciu zabezpečiť
neustály rozvoj a modernizáciu obce, pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov
a návštevníkov obce.
Na dosiahnutie vízie bude Obec Topoľčianky podporovať: rozvoj a skvalitnenie potrebnej
infraštruktúry, rozvoj diverzifikácie podnikateľských aktivít, zvyšovanie kvality života
obyvateľov, zachovanie zdravého životného prostredia v zmysle zásad udržateľného rozvoja.
Ciele obce:
Uskutočniteľnosť strategických cieľov obce, vychádzajúcich z miestnych podmienok, ako aj
programové osi a špecifické ciele rozvoja závisia od troch faktorov: - do akej miery bude obec
schopná využívať vlastné zdroje ako aj možnosti vonkajších zdrojov, - od udržateľnosti
navrhovaných a uskutočnených opatrení, - od stupňa ich podpory získaných od všetkých
záujmových skupín v obci. Na základe analýzy problémov a potrieb obce boli formulované
nasledovné dlhodobé strategické ciele rozvoja obce :
Strategický cieľ 1 - Stabilná ekonomická základňa
Strategický cieľ 2 - Vybudovaná infraštruktúra a kvalitné životné prostredie
Strategický cieľ 3 - Aktívne obyvateľstvo zapojené do života v obci

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : obec leží v hornej časti Požitavskej nížiny, obkolesená svahmi
Pohronského Inovca a tríbečského pohoria. Je turistickým centrom horného Požitavia.
Susedné mestá a obce : obec susedí s obcou Skýcov, Hostie, Machulince, Žitavany a Žikavou.
Najbližšie mesto je okresné mesto Zlaté Moravce.
Celková rozloha obce : 2633 ha
Nadmorská výška : 226 m n. m.
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : Ľudnatosť obce dosahuje vyššiu hustotu obyvateľov na 1 km2
(103 obyvateľov na km2), ktorá je výrazne nad priemerom okresu Zlaté Moravce (79
obyv./km2), ale pod priemerom Nitrianskeho samosprávneho kraja (108 obyv./km2 ).
Ľudnatosť obce je tiež nižšia ako je priemerná hodnota Slovenska (110 obyvateľov/ km2 ).
K 31.12.2016 je počet obyvateľov 2 698
Z toho žien : 1 185,
Z toho mužov: 1 111
Deti a mládež do 18 rokov: 402
Priemerný vek : 43,05
V roku 2016 sa narodilo v Topoľčiankach 9 chlapcov a 10 dievčat, zomrelo 15 mužov a 20
žien.
Národnostná štruktúra :
• Národnosť slovenská : 2 681
• Národnosť česká : 11
• Národnosť maďarská: 6
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Rímskokatolícke v %
Evanjelické v %
Gréckokatolícke v %
Pravoslávne v %
Reformované v %
Ostatné v %
Bez vyznania v %
Nezistené v %

Vývoj počtu obyvateľov :
Obec
Počet obyvateľov v roku
Topoľčianky 2009 2010 2011 2012
muži
1 382 1 374 1 351 1 349
ženy
1 462 1 464 1 415 1 402
spolu
2 844 2 838 2 766 2 751

86,17
0,91
0,04
0,33
0,07
0,68
7,32
4,48

2013
1 379
1 342
2 721

2014
1 364
1 399
2 776

2015
1 200
1 119
2 717

2016
1 111
1 185
2 698

Od roku 2001 sa počet obyvateľov obce stále znižuje. Tento vývoj je spôsobený najmä
prirodzenou obmenou obyvateľstva. Vývoj počtu obyvateľov ovplyvňuje prirodzený a
migračný pohyb populácie, ktorý vplýva na celkový stav obyvateľov obce.

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
6,52 %
Nezamestnanosť v okrese : 11,06 %
Vývoj nezamestnanosti : mierne klesá
5.4. Symboly obce
Erb obce :
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Pôvodnú podobu erbu nepoznáme, pretože sa nám zachovali len mladšie vývojové varianty
rodového erbu z konca 16. a zo začiatku 17. storočia. Erb Jána Topoľčianskeho (z r. 1598)
pozostával zo štítu, kde z koruny vyrastajúci cap ohrýza vinič. Pozornosť predovšetkým pútajú
figúry po stranách stromu, ktoré evokujú symboliku polarity zla a dobra, hriechu a spasenia,
Diabla a Krista. Zlo, diabol, je symbolizovaný capom, čo korešponduje so symbolickým
významom tohto zvieraťa vo svete Biblie. Kristus je symbolizovaný už spomenutým
symbolom Baránka.
Heraldicky správny erb má mať takúto podobu: V modrom štíte vyrastajúci strieborný strom so
zlatými plodmi, sprava je k stromu obrátený veľkonočný baránok, zľava strieborný cap. Erb
Topoľčianok patrí medzi obsahovo najpozoruhodnejšie mestské a obecné symboly.

Vlajka obce :

Vlajku Topoľčianok tvorí sedem pozdĺžnych, rovnako širokých pruhov v poradí farieb: modrá,
biela, modrá, žltá, modrá, biela a modrá. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.
Pečať obce :

Pečať Topoľčianok je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
TOPOĽČIANKY. Jej vznik sa datuje do obdobia 17. storočia.

5.5. História obce
Názov obce Topoľčianky je podľa legendy odvodený od topoľov, kedysi rastúcich v hojnom
množstve pri potoku Leveš a Hostiansky potok. Prvá písomná zmienka o Topoľčiankach je v
listine majetkov Nitrianskej kapituly z roku 1293, keď sa obec uvádza ako Topolchen parvum.
Pôvodne bola obec kráľovským majetkom. V roku 1318 ju Matúš Čák Trenčiansky daroval
comesovi Haslauovi, ktorý založil rod pánov z Topoľčianok. Najvýznamnejšou osobnosťou
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ranného obdobia obce je Ján Topoľčiansky-Turkobijec (1565 – 1598), ktorý sa významnou
mierou podieľal na obrane krajiny proti Turkom, čím Topoľčianky vstúpili do dejín
ohrozeného Uhorska. V období rokov 1561 – 1723 sa stali župným mestom a sídlom
Tekovskej župy. Za éry veľmožov z rodu Rákoczy (1614 – 1708) dostali Topoľčianky štatút
otvoreného mesta a boli oslobodené od daní. Od roku 1923 sa stali letným sídlom prezidentov.
Najprv to bol československý prezident Masaryk, neskôr Beneš, potom prezident Slovenského
štátu Tiso a neskôr Gottwald. Rozsiahle zmeny v živote obce nastali po roku 1946, kedy obec
prešla kolektivizáciou poľnohospodárstva, výsledkom čoho bol vznik JRD. V období
socializmu tu bola vybudovaná nová infraštruktúra – napr. cestné komunikácie, domový a
bytový fond, kultúrny dom, štadión, miestny rozhlas atď. Ďalším prelomovým obdobím bol r.
1989, ktorý podmienil prechod z centrálne riadeného hospodárstva na trhové hospodárstvo,
vznik súkromného sektoru a otvoril cestu podnikateľským aktivitám obyvateľov obce. (19231951).
Zámok v Topoľčiankach je národnou kultúrnou pamiatkou, zasadený do krásneho prírodného
prostredia. Topoľčianky sú s kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej Mariánskym pútnickým
miestom od r. 1686.
Je tú tradícia chovu plemenných koní, vinárska a poľovnícka tradícia. Národopisné múzeum
dokumentuje zozbieranými historickými predmetmi život vidieckych ľudí z prelomu 19. a
20. storočia

5.6. Pamiatky
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Zámok Topoľčianky s priľahlým parkom,
Poľovnícky kaštieľ, Pranier.
5.7. Významné osobnosti obce
Doc. Ing. Dr. h. c. František Benčať (*1929 – †2010)
-dendrológ, bývalý dlhoročný riaditeľ Arboréta Mlyňany, autor mnohých publikácii
medzinárodného významu (Atlas cudzokrajných drevín na Slovensku); svoje bohaté skúsenosti
využíval pri zveľaďovaní obce a jej parku.
Marta Benčaťová (*1930)
– autorka viacerých básnických zbierok pre deti i dospelých (Vôňa líp, Príchod jesene), ako aj
príležitostných veršov pre potreby obce
František Beňuš (*1929)
– miestny historik a etnograf, zachytil život obce v spomienkovom rozprávaní, publikuje
v štvrťročníku Naše Topoľčianky.
Ing. Ernest Bielik (*1917 – †1995)
– veliteľ partizánskej skupiny Jánošík, bývalý dlhoročný riaditeľ Vinárskych závodov
v Bratislave – Rači
ThDr. Jozef Dlhovský (*1787 – †1857)
– slovenský osvietenec, člen Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva, dlhoročný
správca topoľčianskej farnosti, autor viacerých populárno-náučných publikácií
František Ďuriač (1959)
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– sólista opery SND
František Haspra (*1900 – †1989)
– apoštolský protonotár
Pavol Haspra (*1929 – †2004)
-divadelný a televízny režisér, člen Slovenského národného divadla, priekopník divadelného
ochotníctva v Topoľčiankach
Anna Hözlová (*1919 – †1980)
– učiteľka, herečka a režisérka ochotníckeho divadla
František Hrúzik (*1927)
– viacnásobný reprezentant ČSSR v military, účastník letných olympských hier v Ríme (1960)
správca a lektor Múzea koní
Pavol Hudík (*1937)
– spisovateľ, scenárista, režisér, rozhlasový redaktor, autor publikácii Chvála slovenčiny,
Hľadanie krásy, Hľadanie človeka, Môj rozhlas, Topoľčianky a i. Pripravil viacero
rozhlasových relácií o rodisku, televízny film a publikáciu Topoľčianky – perla horného
Požitavia.
Ján Jakabovič
– dlhoročný miestny dekan–farár
Robo Kazík (*1947)
– spevák populárnych piesní a podnikateľ
Anna Lukáčová(*1931)
– učiteľka v.v., dlhoročná predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej, správkyňa
a lektorka Národopisného múzea, hojne publikuje v miestnych novinách Naše Topoľčianky.
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. (*1948)
– dlhoročný predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Emil Scheimer (* 1923 † 2007)
– 42 rokov pôsobil v Topoľčiankach ako kanonik – farár, generácie veriacich krstil, pripravoval
na prijatie sviatostí a odprevádzal na poslednej ceste. Rodák z Hodruše – Hámre.
MUDr. Michal Švec (*1931 † 2014)
– dlhoročný primár interného oddelenia nemocnice v Topoľčanoch, nositeľ Radu sv. Gregora
Veľkého, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II. v roku 2000. Pričinil sa o katolícky charakter
topoľčianskej nemocnice. Ako lekár pomohol mnohým občanom Topoľčianok:
Mons. Jozef Zlatňanský (*1927 † 2017)
– pápežský prelát a biskup diecézy Montefiascone. V roku 2004 ako sedemdesiatsedemročný
odišiel do dôchodku, od roku 2006 žil v rodisku v Dome blahoslavenej sestry Zdenky, ktorý
dal postaviť.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
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V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Litoměřická 32, Topoľčianky
- Materská škola SNP 11, Topoľčianky
- Materská škola Cintorínska 35, Topoľčianky
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú lekári vo svojich lekárskych ambulanciách:
MUDr. Ostatníková Mária – ambulancia pre dospelých
MUDr. Mičudová Mária – ambulancia pre dospelých
MUDr. Ragasová Helena – pediatrická ambulancia
MUDr. Belica Ivan – stomatologická ambulancia
MUDr. Balco Oto – gynekologická ambulancia
V obci je k dispozícii zubná technika a lekáreň ANIMA.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje opatrovateľská služba.
V roku 2016 sme mali 8 opatrovateliek, ktoré poskytovali opatrovateľské služby 12
obyvateľom obce.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci :
- kultúrno spoločenské a športové podujatia v obci sa zabezpečujú formou spoločenských
zábav – hodová, krojová, fašiangová, fašiangy sú spojené so zabíjačkou a fašiangovým
sprievodom obcou.
Uskutočňujú sa divadelné predstavenia pre deti, recitačné súťaže,
stavanie mája, Kultúrne leto – koncerty populárnych spevákov a skupín každú nedeľu
popoludní počas prázdninových mesiacov, Vinobranie, realizácia adventného podujatia,
stretnutie sv. Mikuláša s deťmi. Na týchto podujatiach sa prezentujú folklórna skupina
Topoľnica, dychová hudba Podhrušovan a detský folklórny súbor Matičiarik.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Právnická kancelária
- 2 prevádzky kaderníctiev
- Oprava odevov
- PNEU SERVIS TIRA
- MINI TRANS
- KAMA – železiarstvo – predajňa
- Rozličný tovar MAJA – predajňa
- Nábytok TRIO – predajňa
- Zuzkin obchod – predajňa
- JASA drogéria – predajňa
- Diana – poľovnícke potreby – predajňa
- COOP JEDNOTA Nitra – predajňa
- Frutto s.r.o. - predajňa
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-

Chovprodukt - predajňa
RETURN pohrebné služby

Občerstvenie, stravovanie: Cukráreň PODKOVA, BISTRO H&M, Zelená žaba, M.
Opálený SEPS – kebab, Pizzeria u Majka
Ubytovanie: Hotel Zámok, Hotel Národný dom, Gazdoský hostinec, penzión Hradná stráž
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.
- Národný žrebčín š.p.
- Lesy SR OZ Topoľčianky š.p.
- ELSE PLUS s.r.o.
- PRUNUS s.r.o.
- Drevoprim s.r.o.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- AGROK s.r.o.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016. Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.
180/2015/12
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
-

prvá zmena schválená uznesením OZ č. 210/2016/14 dňa 8.3.21016, RO č.1/2016;
druhá zmena v kompetencii učtárne schválená starostom: RO č. 2/2016, dňa 29.3.2016;
tretia zmena schválená uznesením OZ č. 249/2016/17, dňa 13.6.2016, RO č. 3/2016,
štvrtá zmena v kompetencii učtárne schválená starostom dňa 30.6.2016, RO č. 4/2016,
piata zmena schválená uznesením OZ č. 267/2016/18, dňa 30.8.2016, RO č. 5/2016,
šiesta zmena v kompetencii učtárne schválená starostom dňa 31.8.2016, RO č. 6/2016,
siedma zmena v kompetencii učtárne schválená starostom dňa 30.9.2016, RO č. 7/2016,
ôsma zmena schválená uznesením OZ č. 278/2016/19, dňa 22.11.2016, RO č. 8/2016,
deviata zmena schválená uznesením OZ č. 298/2016/20, dňa 15.12.2016, RO č.
9/2016,
desiata zmena v kompetencii učtárne schválená starostom, RO č. 10/2016, dňa
30.12.2016.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
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Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1 524 442

2 945 189,46

2 984 924,97

101,35

1 506 442,00
0,00
8 000,00
10 000,00

1 707 457,37
573 660,00
651 968,30
12 103,79

1 744 240,35
576 612,00
651 968,83
12 103,79

102,15
100,51
100,00
100,00

1 524 442,00

2 945 189,46

2 851 617,43

96,82

910 410,00
8 173,00
91 192,00
514 667,00

1 085 803,72
1 150 940,35
101 552,00
604 343,39

1 057 557,05
1 086 067,88
101 099,11
604 343,39

97,40
94,36
99,55
100,00

0,00

2 550,00

2 550,00

100,00

0,00

0,00

133 307,54

Bežné
výdavky
RO
s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO
s právnou subjektivitou

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
1 756 344,14
1 744 240,35
12 103,79
1 661 900,44
1 057 557,05
604 343,39
94 443,70
576 612,00
576 612,00
0,00
1 088 617,88
1 086 067,88
2 550,00
-512 005,88
-417 562,18
-73 532,78
-491 094,96
651 968,83
101 099,11
550 869,72
2 984 924,97
2 851 617,43
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Hospodárenie obce

133 307,54
-73 532,78
59 774,76

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume – 417 562,18 EUR 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 73 532,78 EUR bol v rozpočtovom
roku 2016 vysporiadaný :
-

z finančných operácií

491 094,96 EUR.

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 613,75 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 613,75 EUR (nevyčerpané dopravné)

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
12 476,59 EUR
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume
1 952,37 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
d) nepoužité prostriedky rezervného fondu sa vylúčili z prebytku v sume 58 490,07 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 491 094,96 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 491 094,96 EUR
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 59 774,76 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
59 774,76 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
59 774,76. EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2016
2 984 924,97

Rozpočet na
rok 2017
1 637 044

Rozpočet
na rok 2018
1 589 000

Rozpočet
na rok 2019
1 628 000

1 744 240,35
576 612,00

1 630 044
0

1 582 000
0

1 621 000
0
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Finančné príjmy

651 968,83
12 103,79

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

0
7 000

0
7 000

0
7 000

Skutočnosť
k 31.12.2016
2 851 617,43

Rozpočet na
rok 2017
1 637 044

Rozpočet
na rok 2018
1 589 000

Rozpočet
na rok 2019
1 628 000

1 057 557,05
1 086 067,88

945 171
0

885 026
91 312

929 091
39 076

101 099,11
604 343,39

110 850
581 023

77 782
534 880

81 883
577 950

Výdavky RO s právnou
subjektivitou - bežné
Výdavky RO s právnou
subjektivitoukapitálové

2 550,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu (Netto)

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
6 823 197,34 7 613 624,45

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
7 194 390,12 7 286 074,38

6 447 127,78

7 246 748,24

7 050 085,12

7 141 344,38

20 100

20 100

20 100

20 100

5 876 936,72

6 676 557,18

6 479 894,06

6 571 153,32

Dlhodobý finančný majetok

550 091,06

550 091,06

550 091,06

550 091,06

Obežný majetok spolu

352 428,75

337 217,76

123 250,00

123 675

3 620,22

3 456,03

2 750,00

3 300

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

0,00

47 986,89

53 847,51

38 750,00

35 250

300 821,64

278 914,22

81 750

85 125

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

21 055,00

21 055,00

Časové rozlíšenie

23 640,81

29 658,45
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2015
6 823 197,34

Skutočnosť
Predpoklad
Predpoklad
k 31.12.2016 na rok 2017 na rok 2018
7 613 624,45 7 194 390,12 7 286 074,38

3 405 664,62

3 457 251,52

3 435 755,66

3 571 060,25

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

0,00

3 405 664,62

3 457 251,52

3 435 755,66

3 571 060,25

944 456,00

1 329 344,76

1 214 359,39

1 304 122,16

1 270,00

1 270,00

1 270,00

1 270,00

32,95

1 613,75

650 ,00

650 ,00

Dlhodobé záväzky

434 246,05

796 041,91

755 996,68

940 011,45

Krátkodobé záväzky

125 510,45

143 975,20

142 100

119 950,00

Bankové úvery a výpomoci

383 396,55

386 443,90

314 342,71

242 240,71

2 473 076,72

2 827 028,17

2 544 275,07

2 410 891,97

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Na účte 041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je obstarávanie Územného plánu
obce – výkonová fáza, ktorá zahŕňa prieskumy a rozbory, koncept riešenia a návrh UP.
Prírastok na účte 021 v sume 1 056 848,50 €, vznikol zaradením majetku : zakúpenej 16-BJ
v hodnote 710 928,00 € ktorá bola zafinancovaná pomocou úveru zo ŠFRB v sume 426 550,00
€, dotáciou z MDaV SR v sume 284 370,00 € a z vlastných zdrojov v sume 8,00 €.
Ďalej zaradením Technickej vybavenosti k 16-BJ v sume 75 149,27 €, kde 56 709,27€ je
z vlastných zdrojov a 18 440,00 je z dotácie z MDaV SR. Ostatné dobudovanie plynárenského
zariadenia k funkčnosti 16-BJ v sume 9 599,28 € je použité z vlastných zdrojov. Prírastok
a presun v sume 5 800,00 € na Technické zhodnotenie (zateplenie) DKS a OcÚ je v celkovej
sume 216 943,68 €. Vybudoval sa chodník na ulici Machulinskej v sume 17 526,98 € a tiež na
ulici Litoměřickej smerom ku základnej škole v hodnote 32 501,29 €.
Na účte 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí došlo k navýšeniu o zaradené
Chladenie DKS a OcÚ (klimatizácia) v hodnote 13 106,40 € a nainštalované exterierové
hodiny na verejnom priestranstve v hodnote 2 175,60 €. Z účtu bola vyradená stará rozhlasová
ústredňa, zosilovač a snehová radlica celkom v sume 2 332,53 €.
Na účte 031 je vykázaný úbytok pozemkov v sume 2 057,50 €, ktorý vznikol z dôvodu predaja
pozemkov občanom, ktorých záhrady susedia so 16-BJ, z predaja Ravene (Vinárskym
závodom), vyradenie na základe zámennej zmluvy s manželmi Lukáčovými a predaj FUNclubu. Prírastok pozemkov je v sume 5 288,91 €, čo predstavuje odkúpenie pozemkov od p.
Ježoviča na základe kúpnej zmluvy, zaradenie vymeneného pozemku od manželov Lukáčových
a novozistený pozemok.
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8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

9 056,61

10 721,99

Pohľadávky po lehote splatnosti

67 075,94

72 582,94

8.4 Záväzky

Záväzky

Zostatok
k 31.12. 2015

Zostatok
k 31.12. 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

559 756,50

940 017,11

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Sú to pohľadávky krátkodobé. Po lehote splatnosti u nájomcov v 18-BJ a 16-BJ bytových
domoch v sume 794,07 €, neuhradené faktúry v sume 24 015,73 €, pohľadávky na platbách za
komunálny odpad 4 555,77 €, neuhradené nájmy za nebytové priestory a zálohy na energie
v sume 6 325,60. Ďalej pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 35 924,15 €, pohľadávky
na dani za psa v sume 110,00 €, a iné v sume: 857,62 €.

-

Záväzky

Významnou položkou dlhodobých záväzkov je prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, ktorý je k 31.12.2016 vykázaný vo výške 338 778,14 € ( k 31.12.2015 to bolo
355 315,28 €). Úver prijatý zo štátneho fondu rozvoja bývania bude obec splácať do roku 2036.
Nový úver zo ŠFRB na obstaranie – kúpu 16-bytovej jednotky prijatý v roku 2016 je
k 31.12.2016 vykázaný vo výške 411 212,03 €. Úver prijatý zo štátneho fondu rozvoja bývania
v roku 2016 bude obec splácať do roku 2046.
Záväzky po lehote splatnosti obec neeviduje.
Ďalšou významnou sumou je zábezpeka na 18-bytový nájomný dom v sume 13 747,74
€ a tiež prijatá zábezpeka na 16-bytový nájomný dom v sume: 12 820,20 €. Ostatnú
sumu tvorí záväzok voči zamestnancom (mzdy a odvody) a neuhradené faktúry voči
dodávateľom.
Ako dlhodobý záväzok evidujeme aj záväzok z nájmu pre ČSOB Leasing – zakúpenie
traktora Zetor Proxima 90, kde nájomná zmluva LZF/15/60165 končí 29.3.2019.
Zostatok nesplateného bankového úveru číslo: 120146 v Prima banke Slovensko, a.s. je
k 31.12.2016 vo výške 149 372,63 €. Ročná splátka istiny úveru predstavuje 33
193,92 €. Zostatok nesplateného bankového úveru číslo: 120349 v Prima banke
Slovensko, a.s. je k 31.12.2016
132 280,00 €. Ročná splátka istiny tohto úveru
predstavuje 17 120,00 €. Zostatok nesplateného bankového úveru číslo: 120162 v Prima
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banke Slovensko, a.s. je k 31.12.2016 40 002,00 €. Ročná splátka istiny tohto úveru
predstavuje 11 428,00 €.
Zostatok nesplateného bankového úveru číslo: 720116 v Prima banke Slovensko, a.s. je
k 31.12.2016 vo výške 64 789,27 €. Ročná splátka istiny úveru predstavuje 10 360,00
€.

9. Hospodársky výsledok
konsolidovaný celok

za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za

Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Predpoklad
rok 2018

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

1 756 900,57
246 924,25
154 613,10
1 020 264,74
542,33
21 291,01

1 997 412,86
264 764,41
251 919,60
1 117 697,19
1 342,27
20 722,94

1 915 440,00
249 690,00
160 140,00
1 120 250,00
550,00
28 120,00

2 073 001,00
251 700,00
190 850,00
1 220 160,00
550,00
24 960,00

266 600,77

286 892,33

304 769,00

330 000,00

28 664,72
0,00
17 978,88

28 285,35
0,00
25 775,31

28 900,00
0,00
23 000,00

28 900,00
0,00
25 860,00

20,77
1 907 306,24
107 031,26

13,46
21,00
2 048 999,76 2 006 526
109 445,25
97 456,00

21,00
2 091 500,00
80 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
883 333,89

0,00
965 843,00

0,00
890 000,00

0,00
970,000,00

181 204,38
3 445,70

108 727,05
6 089,13

155 200,00
3 540,00

175 430,00
5 250,00

126,50
0,00
732 164,51

136,20
0,00
858 759,13

130,00
0,00
860 200,00

130,00
0,00
860 450,00

150 405,67

51 586,90

91 086,00

18 499,00
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 51 586,90 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov : Významný rozdiel na strane nákladov vznikol hlavne na účtoch skupiny 51 –
služby, kde oproti minulému obdobiu sme platili nájom investorovi: ELSE, s.r.o. za 16- BJ do
jej odkúpenia a tiež za prípravu žiadosti o dotácie a za energetický audit na zateplenie budovy
DKS a OcÚ. Taktiež sme za pomoci dotácie z Environmentáleho fondu odstránili ilegálne
umiestnené odpady v katastri obce Topoľčianky
Na strane výnosov je významný rozdiel na účtoch skupiny 63 – daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov, kde v rámci podielových daní bol prísun finančných prostriedkov
priaznivejší než v minulom období a na účtoch skupiny 69 – výnosy z transferov kde vďaka
dotáciám bol aj výnos na týchto účtoch vyšší.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
poskytovateľ

Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra

Účelové určenie
grantu, transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v €

Rozdiel
vrátenie

úrad, Prenesené
školstva kompetencie

502 644,00

502 644,00

0

úrad, Vzdelávacie
školstva poukazy

5 320,00

5 320,00

0

15 300,00

14 719,20

613,75

3 645,00

3 645,00

0

0,00

0,00

0

úrad,
školstva odchodné

0,00

0,00

0

úrad, na učebnice
školstva

1 796,00

1 796,00

0

úrad, dopravné
školstva

+ 32,95 z r. 2015

úrad, Lyžiarsky výcvik
školstva
úrad, mimoriadne
školstva odmeny

Nevyčerpané dopravné bolo vrátené na účet zriaďovateľa a budú použité v nasledujúcom
rozpočtovom roku
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Obvodný
úrad,
odbor
školstva
Nitra
Obvodný
úrad,
odbor
školstva
Nitra
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra

a)

Spoločný
úrad

školský
13 560,00

Materská škola predškoláci
3 907,00
Hmotná
núdza- 379,00
strava
Hmotná núdza – 66,40
školské potreby

13 560,00

0

3 907,00

0

379,00

0

66,40

0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

MVSR

Matrika (BV)

5 205,34

5 205,34

0

892,65

892,65

0

21,80

21,80

0

OÚ Nitra
MVSR

Hlásenie pobytu občanov

OÚ Nitra

a registra obyvateľov SR
REGOB (BV)

MVSR

Register adries (BV)

OÚ Nitra
OÚ Nitra,

Starostlivosť o životné

odbor starost.

prostredie (BV)

253,01

253,01

0

podporu

Nákup knižničného fondu

1 000,00

1 000,00

0

umenia

(BV)

70 785,88

70 785,88

0

Osobitný príjemca

0,00

0,00

0

Voľby do NRSR

1 458,94

1 458,94

0

o ŽP
Fond na

Bratislava
(MKSR)
ÚPSVaR

Podpora rozvoja miestnej

Nitra

a regionálnej zamestnanosti
(BV)

ÚPSVaR
Nitra
MV SR,
OÚ Nitra
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Dobrovoľná
požiarna

Zabezpečenie materiálno-

ochrana SR

technického vybavenia DHZ

2 000,00

2 000,00

0

248,02

248,02

0

Bratislava
Ministerstvo

Odmeňovanie skladníka

vnútra SR

materiálu CO

Bratislava

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Dotácia, ktorá bola použitá za Obec Topoľčianky Spoločným obecným úradom – stavebným
so sídlom v Žitavanoch a tieto finančné prostriedky SpOcÚ aj finančne zúčtoval:
poskytovateľ

OÚ pre cestnú
dopravu a pozem.
komunik. v Nitre
MDVaRR SR
Bratislava

Rozdiel

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Pozemné
(BV)

komunikácie
116,86

116,86

0

Úsek
poriadku

stavebného
2 515,65

2 515,65

0

Na účet Spoločného obecného úradu – stavebného v Žitavanoch bol na dofinancovanie
poskytnutý aj bežný transfer z vlastných prostriedkov Obce Topoľčianky v sume 2 173,60 €.
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v€

Rozdiel

200 000,00

200 000,00

0

64 468,00

64 468,00

0

Environmentálny Zvýšenie energetickej
fond, Bratislava

účinnosti budovy OcÚ obce
Topoľčianky a jeho
zateplenie (KV)

Environmentálny Odstránenie ilegálne
fond, Bratislava

umiestneného odpadu
v katastri obce Topoľčianky
(BV)
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c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu

Obec
Machulince

Beh
(BV)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

oslobodenia 35,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

35,00

0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC
poskytovateľ

Nitriansky
samosprávny
kraj
Nitriansky
samosprávny
kraj

Suma poskytnutých
Účelové
finančných
určenie
prostriedkov v €
grantu,
transferu
Kultúrne leto
2016,
400,00
XIV.ročník
Podpora
rozvoja
1 800,00
cestovného
ruchu

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

400,00

0

1 800,00

0

Dotácia poskytnutá Mikroregiónom Tríbečsko (MAS): NFP
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

poskytovateľ

Účelové určenie
grantu,
transferu

Mikroregión
TRÍBEČSKO

Kombinovaný
turistický
6 800,00
a informačnonavigačný systém
- 2.etapa

Suma skutočne
použitých
finančných v
prostriedkov v €

6 800,00

Rozdiel

0

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
• obdržala dotáciu na kapitálové výdavky z Environmentálneho fondu v 1. etape
na rekonštrukciu strechy a zateplenie dvoch stien obvodového múru budovy
DKS a OcÚ;
• ďalej dotáciu na bežné výdavky z Environmentálneho fondu na likvidáciu
nelegálnych skládok odpadu;
• prevážna časť dotácii bola poskytnutá na prenesený výkon štátnej správy.
10.2. Poskytnuté dotácie
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Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce, 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-

OFK TATRAN Topoľčianky - bežné
výdavky na čiastočné financovanie výstroja
hráčov, pohonných hmôt, údržbu trávnatých
ihrísk, cestovného pre športovcov
a rozhodcov, poplatkov na registračné
poukazy, poštovné, diét hráčov a rozhodcov
a sústredení športovcov.
Senior klub Topoľčianky o.z. – bežné
výdavky na organizačné zabezpečenie
kultúrno-spoločenských podujatí a na
zaplatenie autobusových zájazdov seniorov
MO MATICE SLOVENSKEJ
Topoľčianky – Bežné výdavky na výrobu
krojov
Športový klub Topoľčianky, o.z. – bežné
výdavky na zakúpenie bicykla, príslušenstva
a výstroja a zabezpečenie dopravy
a zorganizovanie SP v cestnej cyklistike MTB
XCO
Folklórna skupina TOPOĽNICA, OZ –
bežné výdavky na dokúpenie ozvučovacieho
zariadenia, na zakúpenie krojov a ich súčastí
Občianske združenie PARK Topoľčiankybežné výdavky na projekt: povrchový vodný
systém – rekonštrukcia spojovacieho kanála,
nachádzajúci sa v parku v Topoľčiankach, na
záhradnícke náradie, ochranné pracovné
rukavice
FoTOP-FOTOKLUB Topoľčianky, OZ –
Bežné výdavky na cestovné na výstavy
fotografií, na pomôcky súvisiace s činnosťou,
zorganizovanie 7. ročníka medzinárodnej
výstavy fotografií v Topoľčiankach
Slovenský skauting, 41.zbor
T.G.Masaryka, Topoľčianky – bežné
výdavky na nákup stanov, spoločenských hier
a športového náradia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

7 000 EUR

7 000 EUR

0

2 000 EUR

2 000 EUR

0

400 EUR

400 EUR

0

1 500 EUR

1 500 EUR

0

600 EUR

600 EUR

0

1 000 EUR

1 000 EUR

0

700 EUR

700 EUR

0

800 EUR

800 EUR

0

-4-
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K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Audit účtovnej závierky:
Audit účtovnej závierky Obce Topoľčianky a ZŠ Topoľčianky (RO) za rok 2016 uskutočnil
Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor SKAU č. 491 dňa 09.05. 2017.

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) obec
-

v roku 2016 bola zrekonštruovaná a zateplená strecha a dva obvodové múry budovy
DKS a OcÚ v hodnote 216 973,68 €

-

zrekonštruoval sa chodník na ulici Litoměřickej zámkovou dlažbou v hodnote
32 501,29 €

-

zrekonštruoval sa chodník na ulici Machulinskej zámkovou dlažbou v hodnote
17 526,98 €.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Plánované investičné akcie pre budúce obdobie:
a) obec
-

Zateplenie 2 obvodových stien budovy OcÚ a DKS, 2. Etapa (dokončenie);

-

Pokračovanie v rekonštrukcii chodníkov;

-

Zakúpenie 9-miestneho vozidla pre potreby DHZ v Topoľčiankach

-

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Zdravotného strediska;

-

Po schválení úveru zo ŠFRB a dotácie MDV SR odkúpenie Bytového domu – 8
bytových jednotiek v celkovej hodnote: 373 443,20 €;

-

Odkúpenie technickej vybavenosti ( z dotácie a vlastných zdrojov) k Bytovému domu
– 8 bytových jednotiek v hodnote: 22 585,06 €.

b) rozpočtová organizácia (ZŠ Litoměřická 32 Topoľčianky)
-realizácia výstavby atletickej tartanovej dráhy a doskočiska v areáli základnej školy
- zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v
Topoľčiankach
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- riešenie havarijného stavu strechy telocvične ZŠ

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiaden súdny spor.

V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vypracovali: Ing. Kazíková Anna

Schválil: Juraj Mesko – starosta obce, v.r.

Kurilová Adriana

V Topoľčiankach dňa 17. 08. 2017

Prílohy:
• konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
• Dodatok správy audítora o overení súladu KVS s konsolidovanou účtovnou závierkou
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