ARDANOVCE
Individuálna výročná správa za rok 2019

Predkladá: Starosta obce
Maroš Barta

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI
1. Obec Ardanovce je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky
združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Ardanovce tvorí
jedno katastrálne územie. Zmeny obce Ardanovce možno vykonať len v súlade
s osobitnými právnymi predpismi.
2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so
svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami obce.
3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
5. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne právnymi
predpismi.
6. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva
všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani
zákonom.
7. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 390/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
8. Obec pri výkone samosprávy tiež zabezpečuje verejný poriadok v obci, plní úlohy na
úseku sociálnej pomoci, vedie obecnú kroniku.
1.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Obec Ardanovce leží v severnej časti Nitrianskeho kraja v severovýchodnej 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 Topoľ. 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

1.2. Demografické údaje
demografia

Muži

Ženy

Spolu

Počet obyvateľov
k 31.12.2019

102

99

201

Priemerný vek občanov: 45,43 %
Národnostné zloženie občanov: národnosť slovenská
1.3. Symboly obce
Erb obce tvoria: 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.

História obce: Praveké osídlenie chotára obce poznáme z ľavej terasy potoka medzi
Ardanovcami a Šalgovcami. Prieskumom tu boli nájdené zlomky keramiky, kamenné nástroje
(sekierky, 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 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 ôsmych panstvách zvaných
oficioláty. Oficiolát v Radošine spravoval biskupský ( neskoršie kapitulský ) majetok
v Ardanovciach.
Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, jednému zo siedmych 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 výsku. 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.

•
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Identifikačné údaje:
Názov: Obec Ardanovce
Adresa pre poštový styk: Ardanovce 11, 956 06 Šalgovce
IČO: 00699110
DIČ: 2021234479
Právna forma: právnická osoba, 801 - Obec
Kód obce: 581 305
Kód okresu: 406
Okres: Topoľčany
Kraj: Nitriansky
Telefónne spojenie: 038/5398277
Mail: ouardanovce@wircom.sk
Stránka: www.ardanovce.ocu.sk
1.4. 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.
1.5. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje obec prostredníctvom opatrovateľskej služby, ktorú
vykonáva „ Občianske združenie SPOKOJNOSŤ „.
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov.
Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky,
aktivačné práce.
1.6. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad, a to organizovaním kultúrnych
a spoločenských aktivít, na tieto účely má k dispozícií vlastný kultúrny dom.
Obecný úrad každoročne organizuje tieto podujatia: stavanie mája, Deň Matiek, športový deň,
stretnutie detí s Mikulášom. Pre najmenších je k dispozícií detské ihrisko.
V kultúrnom dome sa usporadúvajú rôzne akcie, ako aj tradičný ples učiteľov, hodová zábava
a kultúrny dom sa prenajíma i na usporadúvanie tanečných zábav, svadieb, rodinných osláv,
karov.

1.7. Hospodárstvo
Na území obce sa nachádza :
- Hospodársky dvor Poľnohospodárskeho družstva Svornosť Šalgovce,
- Píla – Pavol Ondrejka, Radošina
- ARDANA – pohostinstvo a obchod s potravinami a priemyselným tovarom
- Ostatní podnikatelia a živnostníci sa venujú najmä opravárenskej
a autodoprave.

činnosti

1.8. Organizačná štruktúra obce

- ORGÁNMI OBCE SÚ:
a) obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ardanovce zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Ardanovce na 4 roky. Poslanci sa volia v 1
volebnom obvode na celé volebné obdobie, podľa počtu obyvateľov. Zastupiteľský zbor
v Ardanovciach je zložený z 5 poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých
základných otázkach života obce Ardanovce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §
11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j.
Určuje zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce, schvaľuje najdôležitejšie úkony
týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním, schvaľuje rozpočet obce a jeho
zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet, rozhoduje o prijatí úveru alebo
pôžičky, schvaľuje územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo

miestneho poplatku a určuje ich náležitosti, uznáša sa na nariadeniach, určuje organizáciu
obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, zriaďuje funkciu hlavného
kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa
osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace, jeho zasadnutie zvoláva a
vedie starosta obce.
b) starosta obce
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého
volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Vykonáva obecnú správu, zastupuje
obec vo vzťahu k štátnym orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú
zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu a je štatutárnym orgánom
v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Vo
vzťahu k uzneseniam obecného zastupiteľstva má starosta obce sistačnú právomoc, to
znamená, že ak sa domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne
nevýhodné, uznesenie nepodpíše v určenej zákonnej lehote.

Starosta obce:

Maroš Barta

Zástupca starostu obce:

Tomáš Rentmeister

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Eva Mokráňová

Obecné zastupiteľstvo:

Ľubomíra Ondrejková
Peter Krajčír
Radka Kluková
Rozália Tomšejová

Komisie: Finančná komisia
Kultúrna komisia
Komisia životného prostredia
Komisia ochrany verejného poriadku
Pracovníci obecného úradu: Monika Kmeťová – mzdové a finančné účtovníctvo,
výkazníctvo
Veronika Horváthová – Dane, podateľňa, pokladňa,
Overovanie listín, správa archívu obce
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 31.12.2019 obec nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vydané žiadne
živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti.
K 31.12.2019 má Obec Ardanovce podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., a to vo výške 51.577,26 Eur, t.j. 1.544 ks akcií v menovitej hodnote jednej
akcie 33,19 Eur.

1.9.

-

-

-

-

1.10.

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,
Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo,
Zjednodušiť a skvalitniť vybavovanie záležitostí občanov s orgánmi obce.

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom
rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je
zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
- podiely na daniach v správe štátu
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadených obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
- k rozpočtu iných obcí
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia
spoločné úlohy.
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Finančné hospodárenie obce Ardanovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa
18.11.2018, uznesením č. 61/2018.
Bol zmenený celkom 2 x a to 10.5.2019, uznesením č. 15/2019
16.8.2019, uznesením č. 25/2019.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
265 156

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

200 085,94

75,46

Z rozpočtovaných celkových príjmov 265156,00 Eur bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 200085,94 Eur, čo predstavuje 75,46 % plnenie.
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
80 431

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

96 210,44

119,62

Z rozpočtovaných bežných príjmov 80431,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.201
v sume 96210,44 Eur, čo predstavuje 119,62 % plnenie.
a) Daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
58 681

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

62 907,69

107,20

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Daň z príjmov – plnenie na 110,54 % je z podielovej dane u FO. Je to príjem zo ŠR
prepočítaného podľa jednotlivých kategórií obyvateľstva a koeficienta nadmorskej výšky.
Celkový príjem z dane z príjmov FO bol v sume 47 534,50 Eur, z predpokladanej
finančnej čiastky v sume 43 000,00 Eur.
Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 15 681,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 15 373,19
Eur, čo je 98,04 % plnenie.
Daň z pozemkov
7226,82 Eur
Daň zo stavieb
1347,22 Eur
Daň za psa
137,50 Eur

Daň za zneškodňovanie komunálneho odpadu
Daň za jadrové zariadenie

2626,20 Eur
4035,45 Eur

K 31.12. 2019 obec neeviduje žiadne pohľadávky na dani z nehnuteľnosti.
b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
15 202

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

17 542,28

115,39

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
Z rozpočtovaných 13001,00,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške
14713,35 Eur čo je 113,17 % plnenie.
Nájom z pozemkov
22,27 Eur
Nájom hrobové miesto
40,00 Eur
Príjmy z prenajatých priestorov
464,00 Eur
Nájom SAD
254,92 Eur
Príjmy z nájmu 9 b.j.
13 931,76 Eur
Administratívne poplatky a iní poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 2201,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019, 2828,93 Eur, čo je
128,52 % plnenie.
Správne poplatky
Z toho : overenie podpisu a listiny
508,30 Eur
Správne poplatky stavebné
566,76 Eur
Správne poplatky výrub stromov
0,00 Eur
Odpadové nádoby
217,00 Eur
Poplatky dom smútku
28,00 Eur
Relácie v MR
12,50 Eur
Energie 9 b.j.
865,00 Eur
Úroky z vkladov
0,00 Eur
Dobropisy
589,60 Eur
Vratky
54,27 Eur

c) Tuzemské bežné granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 548,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

15 760,47

240,69

Obec prijala nasledovné granty a transfery a dotácie:
P. č.

Poskytovateľ

Suma v Eur

Účel

1
2
3
4
5
6

MV SR Bratislava
MF SR Bratislava
MV SR Bratislava
Krajský úrad živ. prostr. NR
Okresný úrad TO
NSK Nitra

1684,76
10500,00
84,99
18,98
71,74
3400,00

voľby
Oprava priestorov OcU
Register obyvateľov, adries
Životné prostredie
Odmena skladníkovi CO
Kultúra, šport

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
d) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
182 000

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

103 875,50

57,07

Dotácia na kamerový systém vo výške 5000,00 Eur. Dotácia z EU na rekonštrukciu ciest
– splatenie úveru.
e) Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 725

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

0 %

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
265 156,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

199 539,15

75,25

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 265 156,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 199 539,15 Eur, čo predstavuje 75,25 % čerpanie.
a)

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
77 836

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

89 239,21

114,65

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 77 836,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 89 239,21 Eur, čo predstavuje 114,65 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných 19660,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 22920,07
Eur, čo je 116,58 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, zástupcu
starostu, hlavný kontrolór, administratívna pracovníčka, poslanci.
Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných 6897,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7839,09
Eur, čo je 113,66 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 47309,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške
54515,99 Eur čo je 115,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú
energie, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
a ostatné tovary a služby.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami.
Z rozpočtovaných 3000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške
3213,74 Eur čo predstavuje 107,12 % čerpanie. Ide o splátky úroku ŠFRB úveru výstavbu nájomného bytu 9 b.j.
b) Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
102 300

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 731,00

1,69

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 102300,00 Eur bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 1731,00 Eur, čo predstavuje 1,69 % čerpanie.
Patrí sem prípravná a projektová dokumentácia vo výške 1731,00 Eur.
c) Finančné operácie výdavkové:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
85 020,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

108 568,94

127,69

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie úveru – istiny ŠFRB –
Nájomný dom 9 b.j vo výške 9693,14 Eur. Suma vo výške 98875,50 Eur bol
vyplatený úver v Prima banke, ktorý bol refundovaný z prostriedkov EU
(rekonštrukcia cesty).
Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2019
Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu
Celková rekapitulácia
plnenie
Bežné príjmy spolu

96 210,44

Bežné výdavky spolu

89 239,21

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

+ 6 971,23
103 875,50

Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet

1 731,00
+102 144,50

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+ 546,79

Zvýšenie schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapit. rozpočtu

5 431,65
- 4 884,86

Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií

108 568,94

Rozdiel finančných operácií

-108 568,94

PRÍJMY SPOLU = BP+KP+FO

200 085,94

VÝDAVKY SPOLU = KP+KV+FO

199 539,15

Vylúčenie z prebytku (dotácia+fond opráv)

5 431,65

Hospodárenie obce
Celkové hospodárenie obce po vylúčení z prebytku

546,79
-

4 884,86

Podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. § 10 odst. 3 písm. a) a b) o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
rozpočtový výsledok hospodárenia obce sa zisťuje sumarizáciou bežného
a kapitálového rozpočtu za rozpočtový rok.
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 253/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
súčasťou rozpočtu sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody
prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich
splácanie.
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok vo výške 546,79 Eur.
V zmysle 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 na účely tvorby peňažných fondov pri
usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:
a) 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 vo výške 431,65 Eur,
b) Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 Eur, a to na kamerový
systém v obci Ardanovce.
Nakoľko výsledok hospodárenia po vylúčení z prebytku predstavuje schodok,
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje tvorbu rezervného fondu.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného
rozpočtu vo výške + 6 971,23 Eur. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových
výdavkov je dosiahnutý prebytok kapitálového rozpočtu vo výške +102 144,50 Eur.
Bilancia finančných operácií je záporný zostatok z finančných operácií vo výške
-108 568,94 Eur.
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.
Rezervný fond vytvára obec v súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 10% z prebytku rozpočtu príslušného
rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. Zákona. Vedie sa na samostatnom
bankovom účte.
O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rok
Úbytky – použitie rezervného fondu:
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
2 704,44
0
0
2 704,44 Eur

Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods. 8/ zák. č.
583/2004 Z.z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných
výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd
spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú
rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu.
Sociálny fond je tvorený z finančných zostatkov z predchádzajúcich rokov a z povinného
odvodu vo výške 1,05 % hrubých miezd. Čerpanie prostriedkov z fondu je v súlade so
zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky – povinný prídel – 1,05 %
Úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
262,47
215,72
478,19

Bežný účet obce – zostatky na bežných bankových účtoch sú vo výške 19 626,15Eur.
Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám.
a. zriadeným právnickým osobám
b. založeným právnickým osobám
c. štátnemu rozpočtu
d. štátnym fondom
e. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov musí obec finančne
usporiadať
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Tieto finančné vzťahy boli k 31.12.2019 vysporiadané.
Obcou neboli v roku 2019 zriadené ani založené právnické osoby.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v Eur
AKTÍVA
Názov
majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr. Fin. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
KZ k 31.12.2019
839 716,65
0,00
765 899,00
51 577,26
21 549,27
0
765,53
20 265,74
0
0
691,12

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy ostatné
Krátkodobé záväzky
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
KZ k 31.12.2019
839 716,65
0
0
0
258 586,19
0
300,00
0
241 860,29
16 425,90
0,00
448 172,72

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje nasledovné záväzky:

Rezervy ostatné krátkodobé (323) vo výške 300,00 Eur, ktoré budú rozpustené
v kalendárnom roku 2020, tvoria ich rezervy na overenie účtovnej závierky – audítorské
služby.
Dlhodobé záväzky:
Ostatné dlhodobé záväzky (479) 237 090,28 Eur – úver zo ŠFRB (dlhodobé záväzky),
9 784,84 Eur – úver zo ŠFRB (krátkodobé záväzky)
246 875,12 Eur
4 188,95 Eur – finančná zábezpeka
102,87 Eur - nesplatený úrok ŠFRB

Krátkodobé záväzky:
- Dodávatelia (321) v celkovej výške 3 121,65 Eur, t.j. zostatok tvoria dodávateľské
faktúry, ktoré budú uhradené v roku 2020.
- Ostatné krátkodobé záväzky (325,479) v celkovej výške 9 784,84 Eur, t.j. istina
splátok úveru na rok 2020
- Zamestnanci (331) v celkovej výške 1 486,75 Eur, účet tvoria mzdové záväzky voči
zamestnancom obce (starosta obce, administratívna pracovníčka, ktoré boli
uhradené v januári 2020
- Zúčtovanie s org. Sociálneho a zdravotného poistenia (336) v celkovej výške
1 006,57 Eur – odvody do poistných fondov z miezd zamestnancov za 12/2019, ktoré
boli uhradené v januári 2020
- Ostatné priame dane (342) vo výške 384,45 Eur – ide o preddavkovú daň z príjmov
zo závislej činnosti zamestnancov obce zo mzdy za 12/2019, ktorá bola uhradená
v januári 2020
Obec k 31.12.2019 eviduje nasledovné dlhodobé záväzky vo výške 246 875,12 Eur –
úver zo ŠFRB – výstavba 9 b.j.

Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec k 31.12.2019 nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Podnikateľská činnosť
Obec k 31.12.2019 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vydané žiadne
živnostenské oprávnenie.
Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec Ardanovce nepredkladá hodnotenie plnenia programov z dôvodu, že rozpočet obce
bol schválený bez programovej štruktúry.

Maroš Barta
starosta obce
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