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1. Úvodné slovo starostu obce 
 
Vážení spoluobčania, 
Predkladáme Vám individuálnu výročnú správu Obce Ardanovce, ktorá by mala v skratke 
pripomenúť súčasnosť obce, základné charakteristiky a demografické údaje, históriu ako aj 
súčasnú ekonomickú situáciu a hospodárenie obce. 
Obec sa snaží vytvoriť pre občanov kľudné a pokojné miesto pre život na vidieku. 
V roku 2014 sa nám podarilo zrealizovať výmenu zámkovej dlažby pred domom smútku, 
vyhotovenie prístrešku na dome smútku a opravu fasády na dome smútku. Medzi najdôležitejšie 
investičné akcie patrí dokončenie vodovodu a postavenie nájomného bytového domu – 9 b.j. 
Ďalej sme zrekonštruovali verejné osvetlenie výmenou starých svietidiel novými LED  svietidlami 
formou koncesie. Pre najmenších sa vybudovalo detské ihrisko. 
Dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti je obec hodnotená pozitívne, dodržiavajúca zákonné normy, 
budujúca svoje vzťahy na princípe partnerstva a vzájomnej úcty, spolupracujúca s orgánmi 
štátnej správy a samosprávy. 
 
 

2. Identifikačné údaje obce 
 
Názov:  Obec Ardanovce 
Adresa:  Ardanovce 11, 956 06 Šalgovce 
Okres:   Topoľčany 
IČO:   00699110 
DIČ:   2021234479 
Právna forma: právnická osoba: 801 - obec 
 
Štatutárny orgán obce: Ľubomíra Ondrejková 
Telefón: 038/5398277 
E-mail: ouardanovce@wircom.sk 
Webová stránka: www.ardanovce.ocu.sk 
 
 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 
Starostka obce: Ľubomíra Ondrejková 
Zástupca starostky obce: Jozef Kozák 
Hlavný kontrolór obce: Oľga Tomanová 
 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych 
voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na obdobie 4 rokov a svojich funkcií sa novozvolení 
poslanci obecného zastupiteľstva ujali na ustanovujúcom zasadnutí dňa 12.12.2014. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Jozef Kozák 
 Eduard Ondrejka 
 Jaroslav Ondrejka 
 Štefan Pišček 
 Gabriela Slamová 

 
Komisie: 

 komisia verejného poriadku, 
 komisia kultúrna, 
 komisia ekonomická. 

 

mailto:ouardanovce@wircom.sk
http://www.ardanovce.ocu.sk/
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Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Ardanovciach boli schválené dňa 12.12.2014 na 
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zastúpenie v komisiách je zložené 
z poslancov obecného zastupiteľstva. 
 
Obecný úrad: 

 je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

 
Zamestnanci obecného úradu: 
Jana Oravcová – administratívna pracovníčka – pracuje na dohodu. 
 
Hlavný kontrolór: 
Oľga Tomanová – do funkcie hlavnej kontrolórky obce bola zvolená obecným zastupiteľstvom 
dňa 7.3.2009 na obdobie 6 rokov. Funkciu HK obce začala vykonávať v pracovnom pomere od 
1.4.2009 na čiastočný pracovný úväzok: 0,032. V roku 2014 hlavná kontrolórka obce pracovala 
v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2014 schválený obecným zastupiteľstvom. 
 
Rozpočtové organizácie obce: 
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie. 
 
Príspevkové organizácie obce: 
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 
 
Neziskové organizácie založené obcou: 
Obec nemá založené žiadne neziskové organizácie. 
 
Obchodné spoločnosti založené obcou: 
Obec nemá založené žiadne obchodné spoločnosti. 
 
Podnikateľská činnosť obce: 
K 31.12.2014 obec nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vydané žiadne 
živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. 
 
K 31.12.2014 má Obec Ardanovce podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s., a to vo výške: 51.577,26  €, t.j. 1.554 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 €. 
 
 

4. Poslanie, vízie, ciele 
 
Poslanie obce: 

 starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území. 
 
Vízie obce: 

 zvýšená kvalita života s využitím prírodného, geografického potenciálu 
a podnikateľského prostredia, 

 vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí s dostatkom 
príležitostí na trávenie voľno časových aktivít s dôrazom na využitie potenciálu obce a jej 
okolia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, 

 dobudovanie infraštruktúry s vytvorenými podmienkami pre individuálnu bytovú výstavbu, 
 rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami 

a s kvalitnou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou. 
 
Ciele obce: 

 zvýšiť kvalitu životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov, 
 racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce, 
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 zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, 
 zjednodušiť a skvalitniť vybavovanie záležitosti občanov s orgánmi obce. 

 
 

5. Základná charakteristika obce 
 
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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. 
 
5.1.  Geografické údaje 
 
Geografická poloha obce: 
Obec Ardanovce leží v severnej časti Nitrianskeho kraja v severozápadnej časti Nitrianskej 
sprašovej pahorkatiny, pri úpätí južnej časti Považského Inovca. Stred obce leží v nadmorskej 
výške 251 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317. 
Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, územného celku Nitriansky 
samosprávny kraj a do NUTS II Západné Slovensko. 
 
Susedné mestá a obce: 
Obec leží 25 km od okresného mesta Topoľčany, 16 km mesta Piešťany a 20 km mesta 
Hlohovec. 
Susedné obce: Radošina – 3 km, Šalgovce – 1,5 km. 
 
Celková rozloha obce:  673 ha 
 
5.2. Demografické údaje 
 
Počet obyvateľov k 31.12.2014:  210 obyvateľov 
z toho: dospelí    182 
              z toho: žien        88 
                          mužov       94 
   deti a mládež do 18 rokov    28 
 
Priemerný vek občanov: 45,49 % 
 
Národnostné zloženie občanov: 
národnosť slovenská: 209 
národnosť česká:     1 
 
5.3. Symboly obce 
 
Erb obce: 
Na červenom štíte vyrastá uprostred zelenej zvlnenej pažite zelený strom – jabloň so 
strieborným pňom a vetvami. Jablká sú zlaté. Po bokoch na vyvýšených častiach pažite sa okolo 
striebornej palice vinie zelený vinič so zlatými strapcami. 
 
5.4. História obce 
 
Praveké osídlenie chotára obce poznáme z ľavej terasy potoka medzi Ardanovcami a 
Šalgovcami. Prieskumom tu boli nájdené zlomky keramiky, kamenné nástroje (sekerky,štiepaná 
industria) a stopy po stavbách - pravekom sídlisku z obdobia mladšej doby kamennej - neolitu a 
eneolitu. Praveké osídlenie z okolia obce poznáme napr. z Orešian a Radošiny. 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317. Ardanovce v nej vystupujú pod názvom 
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Jardan. Podľa jazykovedca Jána Stanislava pomenovanie obce pochádza z osobného mena 
Jardan. Ardanovce boli v tom čase kuriálnou obcou - šľachtickým majetkom. 
Od roku 1332 boli Ardanovce majetkom nitrianskeho biskupstva. Majetky nitrianskeho 
biskupstva boli organizované v štyroch, neskoršie ôsmich panstvách zvaných oficioláty. Oficiolát 
v Radošine spravoval biskupský /neskoršie kapitulský/ majetok v Ardanovciach. 
Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, jednému zo siedmich anjelov v 
anjelskej hierarchii mohol byť v obci postavený na prelome 12. - 13. storočia. Pre kostoly 
pochádzajúce z ranofeudálneho obdobia je charakteristické umiestnenie na návršiach mimo 
areálu obce z dôvodu, že slúžili pre viac okolitých obcí. Podrobnejšie datovanie stavby kostola 
môže overiť len architektonický výskum. Z 15. storočia sa v kostole zachovala kamenná 
svätenička s maskarónom. Začiatkom 16. storočia a v priebehu 18. storočia prešiel kostol 
radikálnou prestavbou. Bola pristavená veža a loď kostola bola zaklenutá novou klenbou. V 
dlažbe kostola boli umiestnené náhrobné dosky, ktoré označovali hroby miestnych zemanov. 
Fara pri kostole bola postavená v roku 1787. V roku 1804 bola prestavená v klasicistickom 
slohu. Zo začiatku 15. storočia poznáme meno rímsko-katolíckeho farára v obci Mattheeusa. V 
tom čase sa pri Ardanovciach spomína aj osada Dvorec /Odvar, Odvarc/.  
V súpise príjmom ostrihomského arcibiskupstva z rokov 1571 - 1573 vystupujú Ardanovce pod 
názvom Ardanocz. V roku 1598 sa v obci uvádza 24 domov. Po ničivom osmanskom vpáde na 
stredné a juhozápadné Slovensko v roku 1599 boli Ardanovce vyrabované a vypálené. V roku 
1600 sa v obci neuvádza ani jeden dom. Ardanovce boli v minulosti poľnohospodárskou obcou. 
Vhodné prírodné a klimatické podmienky predurčovali tento kraj na pestovanie viniča. 
Sú zaujímavé z národopisného hľadiska (kroj, dvory, hradené pajty). 
V roku 1785 mala obec 44 domov a 244 obyvateľov, ktorí sa popri poľnohospodárstve venovali 
aj páleniu vápna. 
V roku 1808 vystupuje obec pod názvom Ardánocz a Ardánowce. V druhej polovici 19. storočia 
/1866/ ochorelo v Ardanovciach na choleru, ktorá sa rozšírila po celej krajine 85 obyvateľov, z 
čoho 24 obyvateľov zomrelo. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1900 mali Ardanovce 277 
obyvateľov. Z toho počtu bolo 259 (93,6%) Slovákov. 
 
 

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 
 
6.1. Výchova a vzdelávanie 
 
Výchovu a vzdelávanie detí obce zabezpečuje podľa určenia školského obvodu Základná škola 
s materskou školou v Šalgovciach, nakoľko Obec Ardanovce nemá na svojom území obce 
zriadené žiadne vlastné školské zariadenie. Deti tam navštevujú materskú a základnú školu. 
 
6.2. Zdravotníctvo 
 
Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce nie je poskytovaná priamo v obci. Občanom ju 
predovšetkým poskytuje: 

- Lekárske ambulancie v Radošine: pediatrická ambulancia, ambulancia pre dospelých, 
gynekologická ambulancia, zubná ambulancia a lekáreň – vzdialená od obce 3 km 

- Nemocnica s poliklinikou v Topoľčanoch – vzdialená od obce 25 km. 
 
6.3. Sociálne zabezpečenie 
 
Sociálne služby zabezpečuje obec, a to prostredníctvom opatrovateľskej služby opatrovaním 
v domácnosti. Za týmto účelom má obec uzatvorenú zmluvu s Občianskym združením 
Spokojnosť Topoľčany. Zariadenia sociálnych služieb v obci neexistujú a súčasný stav 
obyvateľstva tieto ani nevyžaduje. 
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6.4. Kultúra 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad, a to organizovaním kultúrnych 
a spoločenských aktivít, na tieto účely má k dispozícii vlastný kultúrny dom. Obecný úrad 
každoročne organizuje tieto podujatia: stavanie mája, Deň matiek a stretnutie detí s Mikulášom. 
Pre najmenších je k dispozícii detské ihrisko. 
 
6.5. Hospodárstvo 
 
Na území obce sa nachádza: 

- hospodársky dvor  Poľnohospodárskeho družstva Svornosť Šalgovce,  
- píla – Pavol Ondrejka, Radošina, 
- ostatní podnikatelia a živnostníci sa venujú najmä opravárenskej činnosti a autodoprave. 

Zásobovanie obyvateľstva potravinami a ďalším tovarom zabezpečuje obchod s potravinami 
a priemyselným tovarom COOP Jednota Topoľčany. Pohostinské a ubytovacie služby na území 
obce k 31.12.2014 nie sú zriadené. 
 
 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec 
v roku 2014 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. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2013 uznesením č. 50/2013. 
Úprava rozpočtu bola schválená dňa 12.12.2014  uznesením č. 7/2014.   
 
7.1.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014 

 

 
Rozpočet  
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutočné 
plnenie 

Plnenie v 
% 

Bežné výdavky 43 153,00 67 486,00 64 124,34 95,01 

Kapitálové výdavky 3 000,00 17 587,00 17 587,11 100,00 
Výdavkové finančné operácie 5 000,00 8 993,00 9 207,06 102,38 
Rozpočtové výdavky spolu: 51 153,00 94 066,00 90 918,51 96,65 

         

Bežné príjmy 43 153,00 67 486,00 68 121,90 100,94 

Kapitálové príjmy 3 000,00 11 580,00 11 580,00 100,00 
Príjmové finančné operácie 5 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 
Rozpočtové príjmy spolu: 51 153,00 94 066,00 94 701,90 100,67 
Rozpočet obce 0 0 + 3.783,39  
 
Bežné príjmy:  68.121,90 € 
 

Príjmy celkom v € 
Schválený rozpočet 43.153,00 
Upravený rozpočet 67.486,00 
Skutočnosť k 31.12.2014 68.121,90 
% plnenie 100,94 
 

Hlavná 
kapitola 

Text Upravený 
rozpočet 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

 Príjmy celkom 67.486,00 68.121.,90 

100 Daňové príjmy 42.858,00 43.487,43 
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200 Nedaňové príjmy 13.763,00 13.770,18 
300 Granty a transfery 10.865,00 10.864,29 
 
 
Kapitálové príjmy:  11.580,00 € 
 

Príjmy celkom v € 
Schválený rozpočet 3.000,00 
Upravený rozpočet 11.580,00 
Skutočnosť k 31.12.2014 11.580,00 
% plnenie 100,00 
 

 
Hlavná 
kapitola 

Text Upravený 
rozpočet 2014 

Skutočnosť  
k 31.12.2014 

 Príjmy celkom 11.580,00 11.580,00 

320 Granty a transfery 11.580,00 11.580,00 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

 Kapitálový transfer na výstavbu nájomného bytového domu – 9 b.j. vo výške 11.580,00 € 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. 

 

 
Príjmové finančné operácie:  15.000,00 € 
 

Príjmy celkom v € 
Schválený rozpočet 5.000,00 
Upravený rozpočet 15.000,00 
Skutočnosť k 31.12.2014 15.000,00 
% plnenie 100,00 
 
 
Hlavná 
kapitola 

Text Upravený 
rozpočet 2014 

Skutočnosť  
k 31.12.2014 

 Príjmy celkom 15.000,00 15.000,00 

400 Príjmy z prevodu 15.000,00 15.000,00 
 
Bežné výdavky (600):  64.124,34 € 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
67.486,00 64.124,34 95,01 

 
v tom: 

Funkčná klasifikácia – vlastné a cudzie zdroje Rozpočet Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – obce 35.289,00 34.498,41 97,75 

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1.260,00 1.271,65 100,92 

01.6.0 Všeobecne verej. služby i. neklas. 2.296,00 2.444,61 106,47 

02.2.0 Civilná ochrana 54,00 54,00 100,00 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 489,00 488,20 99,83 
04.5.1 Cestná doprava 100,00 0 0 
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 3.685,00 3.588,30 97,37 
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06.1.0 Rozvoj bývania 7.318,00 6.271,59 85,70 
06.4.0 Verejné osvetlenie 3.375,00 1.871,46 55,45 
08.1.0 Rekreačné a športové služby 3.637,00 3.637,60 100,00 

08.2.0 Kultúrne služby 85,00 85,08 100,00 
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 9.396,00 9.441,64 100,48 
09.1.1.0 Predškolská výchova s bežnou starostl. 30,00 0 0 
09.6.0.1 Školské stravovanie 297,00 296,80 99,93 
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba 175,00 175,00 100,00 
 Bežný rozpočet spolu: 67.486,00 64.124,34 95,01 

 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 

 611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 18.427,52 € 
 620 Poistné a príspevok do poisťovní: 6.388,04 € 
 630 Tovary a služby: 20.575,50 € 
 640 Bežné transfery: 2.262,37 € 
 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami: 3.335,46 €. 
 
Kapitálové výdavky (700):  64.124,34 € 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
17.587,00 17.587,11 100,00 

 
v tom: 

Funkčná klasifikácia – vlastné a cudzie zdroje Rozpočet Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

06.1.0 Rozvoj bývania 17.587,00 17.587,11 100,00 

 Kapitálový rozpočet spolu 17.587,00 17.587,11 100,00 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

 Výstavba nájomného bytového domu – 9 b.j. vo výške 17.587,11 €. 
 
Výdavkové finančné operácie (821):  9.207,06€ 
 

Funkčná klasifikácia – vlastné zdroje Rozpočet Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

06.1.0 Rozvoj bývania 8.993,00 9.207,06 102,38 

 Finančné operácie spolu 8.993,00 9.207,06 102,38 

Výdavkové finančné operácie:  

 Jedná sa o splátky úveru ŠFRB – nájomný bytový dom – 9 b.j. vo výške 9.207,06 €. 

 
7.2. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 

Bežné príjmy spolu 68.121,90 
Bežné výdavky spolu 64.124,34 
Bežný rozpočet 3.992,56 
Kapitálové príjmy 11.580,00 
Kapitálové výdavky 17.587,11 
Kapitálový rozpočet - 6.007,11 
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 2.009,55 
Vylúčenie z prebytku 1.606,80 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 402,75 
Príjmy z finančných operácií 15.000,00 
Výdavky z finančných operácií 9.207,06 
Rozdiel finančných operácií 5.792,94 
Príjmy spolu 94.701,90 
Výdavky spolu 90.918,51 
Hospodárenie obce 3.783,39 
Vylúčenie z prebytku 1.606,80 
Upravené hospodárenie obce + 2.176,59 
 
Schodok rozpočtu v sume 2.009,55 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a ) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný 
z finančných operácií vo výške 2.009,55 €. 
 
Zostatok finančných operácií je 3.783,39 €, z toho do rezervného fondu navrhujeme sumu 
378,33 €, čo predstavuje 10 % z celkovej sumy. 
 
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zvyšujú schodok rozpočtového hospodárenia  nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, 
údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v sume 1.606,80 €, 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. 
 
Upravené hospodárenie obce predstavuje sumu 2.176,59 €, z toho do rezervného fondu 
navrhujeme 10 % z celkovej sumy, a to vo výške 217,65 €. 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 
2014 vo výške 217,65 €. 
 
Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2014 na bankových účtoch a v pokladni spolu 
vo výške:  6.475,90 €. 

 
Účet Suma v € 

Pokladnica 0 
VÚB – bežný účet 480,34 
VÚB – dotačný 11,65 
VÚB – dotačný 94,70 
VÚB – rezervný 1 325,09 
VÚB – finančná zábezpeka 725,93 
VÚB – nájom 1 082,65 
VÚB – fond prevádzky, údržby a opráv 1 606,80 
Prima banka – bežný účet 1 148,74 
Spolu: 6 475,90 
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7.3. Rozpočet na roky 2015 – 2017 
 

 Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Rozpočet  
na rok 2015 

Rozpočet  
na rok 2016 

Rozpočet  
na rok 2017 

Príjmy celkom 94.701,90 61.538,00 62.593,00 62.718,00 
z toho:     
Bežné príjmy 68.121,90 61.538,00 62.593,00 62.718,00 
Kapitálové príjmy 11.580,00 0 0 0 
Finančné príjmy 15.000,00 0 0 0 
 
 

 Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Rozpočet  
na rok 2015 

Rozpočet  
na rok 2016 

Rozpočet  
na rok 2017 

Výdavky celkom 90.918,51 61.538,00 62.593,00 62.718,00 
z toho:     
Bežné výdavky 64.124,34 52.237,00 53.093,00 53.248,00 
Kapitálové výdavky 17.587,11 0 0 0 
Finančné výdavky 9.207,06 9.301,00 9.500,00 9.470,00 
 
 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 
8.1. Majetok 
 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na rok 2016 

Majetok spolu 892.923,58 955.628,78 921.618,26 977.993,26 
Neobežný majetok spolu 866.258,35 947.736,60 906.003,26 957.423,26 
z toho:     
Dlhodobý nehmotný majetok 846,00 846,00 846,00 846,00 
Dlhodobý hmotný majetok 814.656,14 895.313,34 900.000,00 905.000,00 
Dlhodobý finančný majetok 51.577,26 51.577,26 51.577,26 51.577,26 
Obežný majetok spolu 25.940,78 7.335,82 15.065,00 20.070,00 
z toho:     
Zásoby 0 57,98 65,00 70,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 694,65 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 411,79 107,29 0 0 
Finančné účty 25.528,99 6.475,90 15.000,00 20.000,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0  
Časové rozlíšenie 724,45 556,36 550,00 500,00 

 

8.2. Zdroje krytia 
 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na rok 2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 892.923,58 860.345,20 800.300,00 775.300,00 
Vlastné imanie 253.738,01 118.740,16 115.000,00 115.000,00 
z toho:     
Oceňovacie rozdiely 0 0 0 0 
Fondy 0 0 0 0 
Výsledok hospodárenia 253.738,01 118.740,16 115.000,00 115.000,00 
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Záväzky 322.680,39 306.504,84 285.300,00 270.300,00 
z toho:     
Rezervy 300,00 300,00 300,00 300,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 0 0 
Dlhodobé záväzky 315.739,23 288.346,09 270.000,00 255.000,00 
Krátkodobé záväzky 6.641,16 17.858,75 15.000,00 15.000,00 
Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 0 
Časové rozlíšenie 316.505,18 435.100,20 400.000,00 390.000,00 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

 Významné prírastky majetku: 
Obec v roku 2014 zaradila do svojej evidencie majetku výstavbu vodovodu v celkovej sume 
322.704,92 €, výstavbu nájomného bytového domu – 9 b.j. v sume 451.237,32 €, čerpadlo – 
194,64 €, tlačiareň – 90,85 € a detské ihrisko – 2.657,60 €.  
Obec v roku 2014 navýšila hodnotu svojho majetku celkom o 776.885,33 €. 
 

 Významné úbytky majetku: 
Obec v roku 2014 vyradila majetok v sume 4.129,59 € z dôvodu opotrebovanosti a nefunkčnosti. 
 

 Významný predaj majetku: 
Obec v roku 2014 neeviduje predaj majetku. 
 
8.3. Pohľadávky 
 

Pohľadávky Zostatok 
k 31.12.2013 

Zostatok 
k 31.12.2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 411,79 801,94 
Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 
 
8.4. Záväzky 
 

Záväzky Zostatok 
k 31.12.2013 

Zostatok 
k 31.12.2014 

Záväzky do lehoty splatnosti 322.380,39 306.204,84 
Záväzky po lehote splatnosti 0 0 
 

8.5. Bankové úvery a výpomoci 
 

Bankové úvery a výpomoci Zostatok 
k 31.12.2013 

Zostatok 
k 31.12.2014 

Bankové úvery dlhodobé 0 0 
Ostatné finančné výpomoci 0 0 
 

 Pohľadávky nevykazujú v roku 2014 významný nárast ani pokles. 
 

 Záväzky - Obec eviduje len záväzky do doby splatnosti. Ide o záväzky 
z dodávateľských vzťahov, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému 
úradu z titulu miezd za mesiac december 2014. 

 
 Bankové úvery a výpomoci – Obec k 31.12.2014 nemá žiadne bankové úvery ani 

ostatné finančné výpomoci. 
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9. Hospodársky výsledok za  rok 2014 – vývoj nákladov a výnosov 
 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na rok 2016 

Náklady 65.111,09 95.682,99 91.992,00 96.002,00 
50 – Spotrebované nákupy 17.216,96 9.154,17 10.000,00 11.000,00 
51 – Služby 9.181,15 18.309,69 15.000,00 16.000,00 
52 – Osobné náklady 26.392,71 25.343,34 27.000,00 29.000,00 
53 – Dane a poplatky 26,00 177,00 50,00 50,00 
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

328,02 768,72 770,00 780,00 

55- Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

3.801,40 34.634,41 35.000,00 35.000,00 

56 – Finančné náklady 8.008,81 7.127,14 4.000,00 4.000,00 
57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 
58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

153,81 167,40 170,00 170,00 

59 – Dane z príjmov 2,23 1,12 2,00 2,00 
Výnosy 55.436,44 87.593,40 95.710,00 99.612,00 
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 231,38 132,18 200,00 300,00 
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 
služieb 

0 0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 0 
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy 
z poplatkov 

40.895,82 43.390,96 48.000,00 50.000,00 

64 – Ostatné výnosy 702,84 13.477,29 15.000,00 17.000,00 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0 300,00 300,00 300,00 

66 – Finančné výnosy 15,73 6,68 10,00 12,00 
67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

13.590,67 30.286,29 30.200,00 32.000,00 

Hospodársky výsledok 
/+kladný HV, - záporný HV/ 

- 9.674,65 - 8.089,59 + 3.718,00 3.610,00 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch 
účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 591 – splatná 
daň z príjmov a 595 – dodatočne platená daň z príjmov). 
 
5. Výnosy      87.593,40 € 
6. Náklady (bez účtu 591)    95.681,87 € 
Výsledok hospodárenia pred zdanením  - 8.088,47 € 
591 -  Splatná daň z príjmov                      1,12 € 
Účtovný výsledok hospodárenia /po zdanení/ - 8.089,59 € 
 
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2014 je vo výške: - 8.089,59 € 
Nakoľko obec mala v roku 2014 vyššie náklady ako výnosy vznikol záporný výsledok 
hospodárenia. 
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2014 – strata bude v roku 2015 zúčtovaný na účet 
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov nasledovne: 

- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia: 428/431 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 
rozdielov: 

 Pokles nákladov na účte 501 z dôvodu nižšej spotreby materiálu. 
 Nárast nákladov na účte 511 z dôvodu zvýšených opráv na rekonštrukciu domu smútku. 
 Nárast nákladov na účte 551 z dôvodu odpisov  nájomného bytového domu a vodovodu. 
 Nárast výnosov na účte 648 z dôvodu nájomného na 9 b.j. 
 Nárast výnosov na účte 693 a 694 z dôvodu zvýšenia z výnosov z transferov. 

 

10. Ostatné dôležité informácie 
 
10.1. Prijaté granty a transfery 
 
Obec v roku 2014 prijala nasledovné bežné a kapitálové granty a transfery: 
 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účelové určenie grantov a transferov 
1. Krajský úrad – odbor ŽP Nitra 20,06 PVŠS – životné prostredie 
2.  MV SR Bratislava 70,62 PVŠS – REGOB 
3. MV SR Bratislava 1.230,00 Voľby prezidenta – I. a II. kolo 
4. MV SR Bratislava 673,76 Voľby do EP 
5. MV SR Bratislava 540,85 Voľby do orgánov samosprávy obcí 
6. MV SR Bratislava 54,00 Refundácia mzdy skladníka CO  
7. Úrad NSK – odbor kultúry 200,00 Deň matiek 
8. Úrad NSK (MAS Mikroregión 

pod Marhátom) 
3.075,00 Informačné tabule a detské ihrisko 

9. MF SR Bratislava 5.000,00 Rekonštrukcia a modernizácia domu 
smútku 

 Bežné transfery spolu: 10.864,29  
1. MVDaRR Bratislava 11.580,00 Nájomný bytový dom – 9 b.j. 
 Kapitálové transfery spolu: 11.580,00  
 
10.2. Poskytnuté dotácie 
 
Obec v roku 2014 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom na podporu všeobecne  prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo 
verejnoprospešný účel. 
 
10.3. Významné investičné akcie v roku 2014 
 

 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku – položenie dlažby, nastriekanie fasády 
a vyhotovenie lexanového prístrešku. 

 Vybudovanie detského ihriska, osadenie informačných tabúľ na ihrisku a pri motoreste 
Havran. 

 
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
 
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Ardanovce bude aj naďalej prostredníctvom svojich orgánov 
plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy tak, 
ako je stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obec. 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- oprava miestnych komunikácií, 
- položenie dlažby pred kultúrnym domom a obecným úradom. 
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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 nezaznamenala žiadne významné riziká a neistoty. 
 
 
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014. 
Účtovná závierka obce bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Finančnom riaditeľstve – 
Daňovom úrade v Nitre v elektronickej forme, a to zákonom v stanovenom termíne. 
 
 
 
Vypracoval: Ľubomíra Ondrejková    Schválil: Ľubomíra Ondrejková 
 
 
 
V Ardanovciach, dňa  08.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 
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