Individuálna výročná správa
Obce Štitáre
za rok 2017

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Štitáre

Sídlo:

Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

IČO:

37869531

Štatutárny orgán obce:

Ing. Zuzana Vinkovičová

Telefón:

037/6528828

Mail:

obecnyurad@stitare.sk

Webová stránka:

www.stitare.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce:

Ing. Zuzana Vinkovičová

Zástupca starostky obce:

Ing. Jozef Cilling

Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Ján Veteráni

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Stanislav Brath
Ing. Jozef Cilling
Peter Hörik
Bc. Milota Magová
Ing. Daniel Pindeš

Komisie:
-

komisia kultúry, predsedkyňa: Bc. Milota Magová
komisia športu, predsedkyňa: Bc. Milota Magová
komisia sociálna a životného prostredia, predseda: Ing. Daniel Pindeš
komisia na vybavovanie sťažností od občanov, predseda: Ing. Stanislav Brath
komisia na vybavovanie žiadostí od občanov, predseda: Ing. Jozef Cilling

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce. Obecný úrad
vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy
obce, obecného zastupiteľstva a starostky, ako aj orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce, ktorá je predstaviteľom
obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
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Zamestnanci obecného úradu:
Ing. Magdaléna Balážiová Barčová – ekonomika, účtovníctvo, mzdy, majetok – RD
Veronika Kokinová - ekonomika, účtovníctvo, mzdy, majetok – zastupovanie počas RD
Valéria Nagyová – evidencia obyvateľstva, pokladňa, dane z nehnuteľností, poplatky, CO,
stavebná agenda, podateľňa
Erika Lacenová – podateľňa, pokladňa, dane z nehnuteľností, poplatky
Helena Molnárová - upratovačka
Jozef Tomka - údržbár

Materská škola
Kompetencie obce ako zriaďovateľa sú upravené § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Materská škola Štitáre je zariadenie bez právnej subjektivity, je napojená na rozpočet obce.
Riaditeľka: Mária Székelyová
Adresa: 951 01 Štitáre, Pri Prameni 8
Tel. č.: 0910 818 787
e-mail: msstitare@gmail.com
Počet detí: 20
Zamestnanci materskej školy:
Mária Székelyová – riaditeľka materskej školy, učiteľka v MŠ
Renáta Kišucká – učiteľka v MŠ
Helena Molnárová – prevádzkový pracovník MŠ

Rozpočtové organizácie : Obec Štitáre nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu.
Príspevkové organizácie : Obec Štitáre nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Neziskové organizácie : Obec Štitáre nemá založenú žiadnu neziskovú organizáciu.
Obchodné spoločnosti : Obec Štitáre nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.

3. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje
samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
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3.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce
Územie obce Štitáre sa nachádza 7 km smerom na východ od okresného a zároveň krajského
mesta Nitra. Štitáre sú jednou z 62 obcí okresu Nitra, ktorý je súčasťou Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Štitáre sa nachádzajú v geomorfologickom celku Tribeč (v podcelku Zobora) a v
geomorfologickom celku Podunajská pahorkatina (podcelok Žitavská pahorkatina).
Stred obce má geografické súradnice:
48° 20’ 59” severnej geografickej šírky a 18° 9’ 35” východnej geografickej dĺžky.
Susedné mestá a obce
Obec Štitáre susedí na severe a severovýchode s obcou Žirany, na východe s obcou Kolíňany,
na juhu s Pohranicami, na juhozápade s Nitrianskymi Hrnčiarovcami a na severozápade s
obcou Podhorany.
Celková rozloha obce
Celková rozloha obce Štitáre je 749 ha.
Nadmorská výška
Nadmorská výška obce sa pohybuje od 212 m n. m. (výtok pravostranného prítoku potoka
Kadaň) po 616,6 m n. m. (617 m n. m.) vrchu Žibrica a nadmorskú výšku 236 m n. m. pri
kostole Sv. Imricha.
3.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov
K 31. 12. 2017 mala obec Štitáre 900 obyvateľov. Hustota zaľudnenia obce je tak 120,16
obyvateľa na km2.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017 do 18 rokov bol 195, čo je 21,7 % z celkového počtu a počet
obyvateľov nad 18 rokov bol 705, čo je 78,3 % z celkového počtu.
Oproti roku 2016 je to prírastok o 47 obyvateľov.
Národnostná štruktúra
Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k slovenskej národnosti
79,22 %, ďalej k maďarskej národnosti 20 %, v malej miere je zastúpená česká národnosť
(4 obyvatelia) a rusínska-ukrajinská národnosť (3 obyvatelia).
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu
Obec je podľa kritéria vierovyznania značne homogénna. Dominantná časť obyvateľov sa hlási
k rímskokatolíckemu vierovyznaniu.
Vývoj počtu obyvateľov
Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Štitáre do skupiny menších obcí. Napriek tomu jej
ekonomický a sociálny rozvoj (možnosť výstavby atď.) láka nových obyvateľov
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k prisťahovaniu. V roku 2003 v obci žilo 565 obyvateľov a v súčasnej dobe tu žije 900
obyvateľov. Oproti roku 2003, t.j. za posledných 15 rokov je to prírastok o 335 obyvateľov, čo
je navýšenie o 59,3 %.
V roku 2017 počet živonarodených detí (11) v obci prekračuje počet zomrelých obyvateľov (7).
V roku 2017 sa do obce prisťahovalo 55 obyvateľov a odsťahovalo 12 obyvateľov.
3.3. Symboly obce
Erb obce :

Erb Obce Štitáre má túto podobu: zo spodného okraja zeleného štítu od kolien vyrastajúci
doprava pootočený zlatovlasý, zlato korunovaný kráľovič – svätý Imrich – v červenom , zlato
prepásanom odeve, v zlatých nohaviciach a v zlatom krátkom plášti, v pravici so striebornou
ľaliou na zlatej listnatej stopke, v ľavici pred sebou so zlatým ľaliovitým žezlom. Znamenie je
vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.
Vlajka obce :

Vlajka obce Štitáre pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej,
bielej, zelenej, červenej, zelenej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce :

Pečať obce Štitáre je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
ŠTITÁRE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s predpismi o používaní pečiatok
s obecným symbolmi.
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3.4. História obce
Dedina Štitáre (Scitar) (aj Sitar, Chytar, Schitar) sa spomína v písomnostiach už od roku
1113, kde sa hovorí o 4 poplužiach zeme ako majetku zoborského kláštora-opátstva.
Jej názov je doložený od roku 1113 ako Sitar, neskôr Chithar (1302), Csitar (1773), Čitáry
(1920), Dolné Štitáry (1927), Dolné Štitáre (1948).
V roku 1348 patrila obec panstvu Jelenec, neskôr viacerým zemepánom. V roku 1629
Ugrinovičovi , neskôr Majthényimu, Migazzimu, od roku 1800 Zerdahelyimu. V roku 1576
obec vypálili Turci.
V roku 1715 mala obec vinice a 19 domácností, v roku 1751 mala 51 rodín, v roku 1787 mala
50 domov a 380 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 396 obyvateľov. Obyvatelia sa
zaoberali poľnohospodárstvom. Od polovice 19. storočia patrili majetky v obci
Zamoyskovcom a Stummerovcom.
JRD založili v roku 1952, v roku 1957 ho prevzal majetok Stálej celoštátnej poľnohospodárskej
výstavy v Nitre. V roku 1975 bola obec pričlenená k mestu Nitra a niesla názov Nitra - Štitáre.
Po referende v decembri 2002 sa obec odčlenila od mesta Nitra a od l. januára 2003 nesie
názov Štitáre.
3.5. Pamiatky
Kostol sv. Imricha
Terajší kostol je vytvorený z kaplnky, ktorá bola postavená v roku 1450, vysvätená k sviatku
Nanebovzatia Panny Márie.
Kaplnka bola prestavená na budovu kostola v roku 1785 v gotickom štýle a už ako kostol bol
vysvätený na sviatok sv. Imricha tiež v roku 1785. Krížová cesta nachádzajúca sa v kostole je
tiež z roku 1785. Zaujímavosťou kostola je malý oltár, na ktorom je živý ruženec pochádzajúci
z opátstva Svätého Benedika.
Kríž v cintoríne
Bol postavený v roku 1828. Nápis na ňom uvádza „ Z milosti Božej, nech odpočívajú v pokoji,
svetlo večné nech im svieti. Amen “.

Kaplnka
Kaplnka nachádzajúca sa v obci Štitáre pochádza z roku 1800. Bola postavená grófom z Dolnej
Malanty ako poďakovanie za ochranu štitárskych robotníkov, ktorí boli zachránení pri údere
blesku. Bola rekonštruovaná obcou Štitáre v roku 2005. V kaplnke sa nachádzala socha
Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka sa nachádza medzi obcou Štitáre a obcou Nitrianske
Hrnčiarovce. Nie je známe kto bol staviteľom kaplnky a tiež sa neexistuje písomná zmienka
o výstavbe.
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4. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
4.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola Štitáre, Pri Prameni 8, 951 01 Štitáre

4.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce Štitáre je zabezpečená v okresnom meste Nitra.
4.3. Kultúra
Vďaka entuziazmu a veľkej aktivite starostky obce, kultúrnej komisie OÚ v Štitároch,
dobrovoľníkov z obce, ako aj ženskej speváckej skupiny, plynie v obci pozoruhodný kultúrny
život. Ľudové tradície ožívajú na starostlivo pripravovaných kultúrnych akciách, ako sú:
Novoročná zabíjačka, Detský karneval, Farský ples, Batôžkový ples, Obecná brigáda, Deň
matiek, Majáles, Deň detí, Obecné slávnosti, Súťaž vo varení gulášu, Deň seniorov, Mikuláš.
Príkladnú kultúrnu aktivitu vyvíja ženská spevácka skupina. K jej aktivitám patrí predovšetkým
nácvik a prednes miestnych ľudových piesní, osvojenie si ľudových tradícií podzoborského
regiónu a prezentovanie ľudového odevu obce.
4.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
a) Obchod s potravinami a zmiešaným tovarom
- Potraviny COOP JEDNOTA Nitra, Prevádzka: Jelenecká 7/335 , 951 01 Štitáre
b) Kaderníctvo
- Hošková Andrea, Jelenecká 361, 951 01 Štitáre
c) Pohostinstvo
- Anastázia Hašúková RELAX, Ku Gáborke 2, 951 01 Štitáre
d) Ostatné prevádzky:
- Maga Július, Fábryho 23, 951 01 Štitáre (servisovanie motorových vozidiel)
- Ekonomické stavby, s. r. o., Pohranická 391, 951 01 Štitáre
- Mentcom s. r. o., Ku Gáborke 4, 951 01 Štitáre
- Žibrica spol. s r. o., stavebniny, Pohranická 5, 951 01 Štitáre
Nezisková organizácia:
- Centrum Slniečko n. o.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Chateau Modra, a. s., Dolná 120, 900 01 Modra
- Gabriel Sütto, Pri Mlyne 181, 951 02 Pohranice
- Bažantnica Štitáre, s. r. o., Nagyova 5, 951 01 Štitáre
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5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2016 uznesením č
88/2016.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 29.01.2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017
(vrát. uznesenia 75/2016)
- druhá zmena schválená dňa 31. 03. 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017
(vrát. uznesenia č. 13/2017)
- tretia zmena schválená dňa 30. 04. 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017
(vrát. uznesenia č. 23/ 2017)
- štvrtá zmena schválená dňa 31. 05. 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017
- piata zmena schválená dňa 30. 06. 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017
- šiesta zmena schválená dňa 31. 08. 2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017
- siedma zmena schválená dňa 29. 09. 2017 rozpočtovým opatrením č. 7/2017
- ôsma zmena schválená dňa 31. 10. 2017 rozpočtovým opatrením č. 8/2017
(vrát. uznesenia č. 53/2017)
- deviata zmena schválená dňa 30. 11. 2017 rozpočtovým opatrením č. 9/2017
- desiata zmena schválená dňa 29. 12. 2017 rozpočtovým opatrením č. 10/2017
5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

284 755,00

436 929,78

462 201,32

105,78

284 755,00
0
0
284 755,00

331 239,78
105 690,00
0
407 540,23

356 511,32
105 690,00
0
383 457,30

107,63
100
100
94,09

261 678,36
17 026,64
6 050,00
0

271 736,27
129 753,96
6 050,00
+29 389,55

254 695,40
122 713,90
6 048,00
+78 744,02

93,73
94,57
99,97
267,93
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5.2. Výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Poplatok za miestny rozvoj
Upravené hospodárenie obce

356 511,32
254 695,40
+ 101 815,92
105 690,00
122 713,90
-17 023,90
84 792,02
0
6 048,00
- 6 048,00
462 201,32
383 457,30
+78 744,02
8 263,30
+70 480,72

a) Hospodársky výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
prebytok v sume: 78 744,02 EUR.
b) Hospodársky výsledok 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 :
prebytok v sume: 84 792,02 EUR
znížený o splátky úverov v sume: 6 048,00 EUR
rozdiel: 78 744,02 EUR
Hospodársky výsledok v sume 78 744,02 EUR navrhujeme použiť na tvorbu fondov
nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu v sume:
70 480,72 EUR
- na tvorbu fondu miestneho rozvoja v sume:
8 263,30 EUR
c) Akruálny hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát za rok 2017 po zdanení je
prebytok v sume 88 312,06 EUR.
Finančná analýza
Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12. 2017 je spolu 135 119,13 EUR.
V tom:
 rezervný fond k 31. 12. 2017
45 909,23 EUR
 sociálny fond k 31. 12. 2017
5,74 EUR
 výsledok hospodárenia za rok 2017 78 744,02 EUR
spolu k 31. 12. 2017: 124 658,99 EUR
Rozdiel vo výške 10 460,14 EUR je nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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5.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

462 201,32

326 442

326 442

326 442

356 511,32
105 690,00
0

326 442
0
0

326 442
0
0

326 442
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

383 457,30

312 254,14

298 027,50

298 027,50

254 695,40
122 713,90
6 048,00

291 977,50
14 226,64
6 050,00

286 977,50
5 000,00
6 050,00

286 977,50
5 000,00
6 050,00

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
6.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Majetok spolu

946 143,64

1 108 482,22

Neobežný majetok spolu

883 469,77

966 841,18

11 154,00

9 090,00

Dlhodobý hmotný majetok

769 149,07

854 584,48

Dlhodobý finančný majetok

103 166,70

103 166,70

62 673,87

141 641,04

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

2 714,85

6 521,91

59 159,02

135 119,13

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

800,00

0

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

-

V roku 2017 na účte 021 – Stavby je vykázaný prírastok v sume 7 463,10 €, ktorý
vznikol zaradením majetku – Odvodňovací kanál na ulici Fábryho do užívania, ďalej
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-

-

-

prírastok v sume 1,- €, ktorý vznikol zaradením majetku – Vodovod na ulici Viničná do
užívania.
V roku 2017 na účte 031 – Pozemky je vykázaný prírastok v sume 207,46 €, ktorý
vznikol zaradením nadobudnutého pozemku (reg. „E“ : parc. č. 181/4 a parc. č. 6) do
užívania a úbytok v sume 184,57 €, ktorý vznikol vyradením pozemku z úžívania
z dôvodu predaja (reg. „C“ : parc. č. 239/5, 239/9)
V roku 2017 na účte 041 – Obstaranie DNM vykazuje účtovná jednotka prírastok
v sume 3 960,- €. Uvedený prírastok predstavuje obstaranie Územného plánu – Zmeny
a doplnky č. 2.
V roku 2017 na účte 042 – Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok
v sume 112 727,26 €. Uvedený prírastok predstavuje obstaranie: nedokončenej
kanalizácie (105 263,16 €), výstavbu odvodňovacieho kanála na ulici Fábryho
( 7 463,10 €) a obstaranie vodovodu na ulici Viničná (1,-€)
V roku 2017 na účte 042 – Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka úbytok
v sume 7 465,10 €. Uvedený úbytok predstavuje zaradenie do užívania odvodňovací
kanál na ulici Fábryho (7 463,10 €), zaradenie pozemku par. č. 181/4 do majetku (1,- €)
a zaradenie vodovodu na ulici Viničná (1,- €) do majetku.

6.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

946 143,64

1 108 482,22

Vlastné imanie

396 817,19

480 433,25

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

396 817,19

480 433,25

53 360,92

42 175,35

650,00

4 100,00

0

0

134,60

40,02

Krátkodobé záväzky

25 912,32

17 419,33

Bankové úvery a výpomoci

26 664,00

20 616,00

495 965,53

585 873,62

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

6.3. Pohľadávky
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Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 714,85

6 521,91

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Obec Štitáre mala k 31. 12. 2017 krátkodobé pohľadávky voči odberateľom, daňovníkom
a zamestnancom.
6.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

53 360,92

42 175,35

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

K 31. 12. 2017 mala Obec Štitáre krátkodobé záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom,
zamestnancom, zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a splátky za
obstaraný pozemok, vytvorené rezervy (overenie účtovnej závierky a ARRIVA 2017). Obec
má dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu. Obec spláca úver.

7. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady

300 952,92

292 177,35

50 – Spotrebované nákupy

38 180,70

36 892,77

51 – Služby

73 893,40

65 464,59

52 – Osobné náklady

129 881,62

128 579,72

53 – Dane a poplatky

1 770,98

1 490,86

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

3 930,14

3 037,49

33 039,00

37 437,74

1 322,39

1 091,06

0

0

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

18 920,20

18 160,45

14,49

22,67

Výnosy

338 570,14

380 489,41

Názov

57 – Mimoriadne náklady
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60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

0

0

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

293 887,89

349 059,09

7 099,84

2 163,97

0

650,00

76,56

119,72

0

0

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy

69 – Výnosy z transferov
37 505,85
28 496,63
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
37 617,22
88 312,06
/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 37 617,22 EUR bol zúčtovaný na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Ostatné dôležité informácie
8.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Environmentálny fond
Environmentálny fond
- Slovenská agentúra
životného prostredia

Účelové určenie grantov a
transferov
výchova a vzdelávanie v MŠ –
bežné výdavky
register obyvateľov a adries –
bežné výdavky
starostlivosť o životné
prostredie – bežné výdavky
voľby do VÚC – bežné
výdavky
civilná ochrana – bežné
výdavky
ČOV a kanalizáciakapitálové výdavky
Program obnovy dediny –
odvodnenie MK FábryhoKapitálové výdavky

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
1 032,00
454,21
78,22
616,35
192,50
100 000,00
5 000,00

8.2. Poskytnuté dotácie
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V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Telovýchovná

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Bežné výdavky

4 200,00

Bežné výdavky

700,00

Jednota
Štitáre
Ženský
spevokol
8.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

odvodnenie miestnej komunikácie Fábryho

-

budovanie kanalizácie a ČOV

-

rozšírenie územného plánu ZaD č. 2

8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

výstavba kanalizačných odbočení na uliciach, kde už sú vybudované hlavné
kanalizačné potrubia

-

výstavba miestnych komunikácií Jókayho a Pod Žibricou

-

budovanie kanalizácie a ČOV

-

výstavba kaplnky na miestnom cintoríne

-

rekonštrukcia domu smútku

-

oprava miestnych komunikácií

-

výmena kamerového systému v obci

-

rozšírenie detského ihriska v centrálnej zóne obce

-

rozšírenie výsadby zelene na obecnom cintoríne

-

oprava budovy a zateplenie Materskej školy

-

vybudovanie chodníka popri Jeleneckej ulici

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
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Obec nevedie žiadny súdny spor.
Vypracovala: Veronika Kokinová
Schválila: Ing. Zuzana Vinkovičová
V Štitároch dňa 23. 05. 2018
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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