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1. Úvodné slovo starostu obce
Konsolidovaná výročná správa obce Modrany za rok 2016 je dokument, ktorý nielen
formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2016,
ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti
konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku, prehľad o
prijatých, ale aj poskytnutých zúčtovaných transferoch v rámci konsolidovaného celku a
ostatné dôležité informácie o obci a jej organizácii ako konsolidovanej účtovej jednotky.
V priebehu roka sa nevykonávali investičné akcie vo väčšom rozsahu. Obec sa
zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety
požiadavkám občanov obce, konanie akcií pre občanov hlavne za účelom dobrého
spolunažívania občanov v rámci obce.

Ďalej chcem poďakovať všetkým zamestnancom obce Modrany, poslancom Obecného
zastupiteľstva a občanom , ktorí sa zapojili do spoločenského a kultúrneho života obce, a
podielali sa na jej rozvoji.
Tiež sa chcem poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú a taktiež občanom, ktorí sa
podieľali a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k skrášleniu
životného prostredia a dobrému menu obce.

Štefan Édes
starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Modrany

Sídlo:

č.337

IČO:

00306584

Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

035/7788121

Mail:

obec@obecmodrany.sk

Webová stránka:

www.obecmodrany.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:

Štefan Édes

Zástupca starostu obce:

Magdaléna Dibuszová

Obecné zastupiteľstvo:
Pavol Bajza, JUDr. Arpád Édes, Attila Deák, Mgr.Anna Mácsodi, Ing.Štefan Molnár, Štefan
Igar, Ján Papp, Erika Szabó

Komisie:
·komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie
·komisia životného prostredia
·poľnohospodárska komisia
·finančná komisia
·komisia ochrany verejného záujmu a na prešetrenie sťažností
· sociálna komisia
Obecný úrad:
Ing.Marta Mikleová, Marta Szabová a Vince Kun
Rozpočtová organizácia obce: Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom
maďarským v Modranoch
štatutárny orgán: Mgr. Veronika Szász riaditeľka
základná činnosť : vzdelávanie
IČO: 37867041
telefón: 035/7788125
hodnota majetku: 27 346,65 Euro
výška vlastného imania : 27 346,65 Euro
výsledok hospodárenia : 29,83 Euro
Obec nemá príspevkovú organizáciu, nemá obchodné spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných
príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich
úloh môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného
majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č.564/2004 Z.z. O rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec , ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v §3 zákona č.523/2004 Z.z. O rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v
registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.540/2001 Z.z. O štátnej
štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obci je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave účtovníctva.
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č.369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými
dokumentmi strategického plánovania obce Modrany, je program sociálneho a hospodárskeho
rozvoja

Obce Modrany ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie

samosprávy.
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Vízie obce:
·Formovať obec tak, aby využívala svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na
zvýšenie kvality života občanov obce,
·uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a
ostatným subjektom
·individuálnym prístupom starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zvyšovať záujem
a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných
·posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života a poľnohospodárskej výroby
·obec Modrany bude obcou s príjemným vzhľadom obcou, ktorá bude v rámci svojich
možností poskytovať mládeži, deťom a občanom kvalitnejší a bohatší spoločenský život ako
doteraz, kde ľudia sa budú aktívne zapájať do riešenia spoločných problémov a budú hrdí na
obec, v ktorej žijú.
Ciele obce:
·zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom spokojnosť obyvateľstva
·zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho
povedomia a kvality života
·všestranný rozvoj územia obce a potrieb obyvateľstva

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.
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 : okres Komárno, Nitriansky kraj
Susedné obce : Bátorove Kosihy, Šrobárová , Mudroňovo
Celková rozloha obce : 2507 ha
Nadmorská výška : 131 m
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5.2. Demografické údaje
Hustota: 1,77 obyv/ha
počet obyvateľov : 1416 obyvateľov k 31.12.2016
maďarská, slovenská, rómska , česká
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : reformovaná, rímskokatolická,
evanjelická, spoločnosť Jehovovi svedkovia
Vývoj počtu obyvateľov : počet prisťahovaných 17, počet odhlásených 6, počet narodení 19,
počet úmrtí 13.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 3,95 %
počet dlhodobo nezamestnaných : 56
Nezamestnanosť v okrese : 10,70 %
Vývoj nezamestnanosti : mierne klesá

5.4. Symboly obce
Erb obce :
v modrom štíte zlatý orol sprevádzaný dolu po bokoch vľavo strieborným strapcom hrozna na
striebornej jednolistej stopke, vľavo zlatým ľavišikmým dvojklasom.
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Vlajka obce :
Obecná zástava pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrwej,
belej, žltej, modrej, bielej, žltej, modrej a biele. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce :
je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC Modrany. Pečať má priemer
36 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými
symbolmi.
5.5. Logo obce
Obec Modrany okrem svojich symbolov nemá logo obce.
5.6. História obce
Prvý raz sa spomína v roku 1260, keď patrila Marcelovi de Modor z hradu Posádka.
V roku 1763 ju takmer zničilo zemetrasenie. Obyvatelia obce boli roľníci. Ich duchovný život
symbolizuje reformovaný kostol postavený na miernom vŕšku nad obcou. Vznikol ako
modlitebňa v roku 1691 po prestavbe gotického kostola. Pri spomínanom zemetrasení sa kostol
zrútil, neskôr ho opäť vybudovali. Dnes predstavuje klasicistickú stavbu s kazateľnicou
v romantizujúcom slohu. Pred kostolom sa nachádza malá drevená zvonica so zvonom z roku
1749.
Obec Modrany leží 21 km severovýchodne od Komárna v nadmorskej výške 131 m nad
morom, na južnom úpätí vrchu v Bátorových Kosihoch (Erdőhát, 270m), v údolí Modrianskeho
potoka. K obci patrí rozsiahla lesná plocha. Modrany je známa vinárska obec.
Podľa archeologických nálezov už v skorých slovanských časoch tam stála osada, v ktorej bolo
odhalené pohrebisko. Neskôr bolo objavené ďalšie, ktoré bolo používané počas 11. až
13.storočia. Prvá písomná správa o obci pochádza z roku 1260, ale podľa ďalších výskumov už
z roku 1198, kedy kráľ Imrich sem prisťahoval svojich sokoliarov, na základe čoho bola obec
pomenovaná (Madar). Spočiatku obec patrila k hradu Szolgagyőr, neskôr od roku 1295 k
ostrihomskému arcibiskupstvu a tiež patrila Madari a Keszi rodinám. Neskôr patrila panstvu
Svätý Peter, ktoré túto plochu zalesnilo. Počas rokoch 1485 a 1716 obec patrila rodinám
Pozsár, Sibrik, Maszlik, od roku 1716 Gyulayovcom. Časť obce patrila počas 17. a 19. storočia
panstvu Bátorové Kosihy. V roku 1763 v obci ničilo zemetrasenie, v rokoch 1886 a 1904 bola
obec zničená požiarom. Obyvatelia sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom, vinohradníctvom
a prácou v lesoch. V roku 1910 žilo v obci prevažne maďarské obyvateľstvo. Do podpísania
Trianonskej mierovej zmluvy bola obec súčasťou Dvorského okresu v Komárňanskej župe. V
rokoch 1938- 1945 znova patrila k Maďarsku.
Dňa 23.septembra 2006 prijali erb a vlajku obce.
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5.7. Pamiatky
Najvzácnejšou pamiatkou je tolerančný kalvínsky kostol postavený v roku 1792. V
tomto stave s menšími úpravami a opravami sa kostol zachoval dodnes. Na vnútornej bočnej
stene je osadená pamätná tabuľa menami obetí I. svetovej vojny, na druhej strane je osadená
pamätná tabuľa na počesť milénia, a pamätná tabuľa od vysťahovaných občanov z obce
Isztimér. V záhrade kostola je pomník menami padlých v II. svetovej vojne. Pred kostolom sa
nachádza malá drevená zvonica so zvonom z roku 1749.
V parku kultúrneho domu sa nachádza vyrezávaná kopija.

Na stene kultúrneho domu

je pamätná tabuľa 50. výročiu založenia MO Csemadok 1949 - 1999.
5.8. Významné osobnosti obce
Édes Gergely – farár, básnik

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským
poskytuje vzdelanie, v rámci povinnej školskej dochádzky, hlavne pre deti z obce Modrany.
Hlavným cieľom je dosahovanie dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov, ktoré je však
úzko späté s vytváraním optimálnych pracovných podmienok zamestnávaním kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov, podporovaním ich odborného rastu, modernizáciou vyučovania,
vybavenosťou IKT a didaktickou technikou, pomôckami, metodickými materiálmi. K
31.12.2016 navštevovalo základnú školu spolu 101 žiakov. Žiaci ZŠ sa aktívne zapájajú do
súťaží a olympiád aj na úrovni okresných až krajských kôl.
-

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Modranoch

pracuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho
vzdelávacieho programu

pre predprimárne vzdelávanie, ktorý podporuje osobnostný

rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvoja
schopností a zručností v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. K
31.12.2016 navštevovalo materskú školu 24 detí.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : základné školstvo
10

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

detský lekár,

-

všeobecný lekár pre dospelých

-

ostatné vyšetrenia najbližšie k obci poskytuje Nemocnica Komárno
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej

starostlivosti sa bude orientovať na : všeobecné lekárstvo

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Sociálna starostlivosť o odkázané osoby bola zabezpečená prostredníctvom
opatrovateľskej služby..

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : opatrovateľskú službu
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

-

komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie

-

zbor pre občianske záležitosti

-

Klub dôchodcov

-

Futbalový klub Modrany

-

Zväz postihnutých občanov civilizačnými chorobami

-

Poľovnícky zväz Modrany

-

Zápasnícky klub Modrany

-

Modelársky klub

-

Združenie vín

-

ZO Červeného kríža

-

Ženský spevácky súbor

-

Obec v spolupráci s občianskymi združeniami organizuje kultúrny život obce,
tradične organizované akcie: Gastro-vínny festivál, futbalový turnaj, deň dôchodcov,
oslavy výročia sobášov, deň matiek, fašiangový a silvestrovský ples.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : spoločenské kultúrne akcie
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Hostinstvo Gól, Potraviny ABC-Kovácsová, Potraviny Alžbety Szabóovej, Potraviny
Štefana Igara, DEMAR bar, FEKKO-STAV s.r.o., Viliam Szenczi, Varimet s.r.o.,
Stolárstvo Bóna, Oriental bend Benjamín Szabó. Stoltes s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnovitis s.r.o.

-

Andora s r.o.

-

Ildikó Tóthová a samostatne hospodáriaci roľníci

-

Buona s.r.o.

-

Agropark Modrany s.r.o.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : rastlinnú výrobu a vinohradníctvo

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtového provizória do schválenia rozpočtu
obce na rok 2016 do 17.2.2016 a od 18.2.2016 podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.02.2016 uznesením
č.67/2016
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2016 starostu dňa 31.3.2016
druhá zmena schválená dňa 30.05.2016 uznesením č. 94/2016 a 95/2016
tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č.3/2016 starostu dňa 30.9.2016
štvrtá zmena schválená dňa 13.10.2016 uznesením č.125/2016
piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č.5/2016 starostu dňa 31.12.2016
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

744 032,00

971 841,00

979 547,39

131,65

725 390,00
10 000,00
8 642,00
0,00

922 763,00
32 088,00
16 270,00
720,00

946 504,29
22 087,67
10 234,92
720,51

130,48
220,87
118,43
0

744 032,00

971 841,00

419 199,00
28 500,00
0,00
296 333,00

604 715,00
53 388,00
0,00
313 538,00

Schválený
rozpočet

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
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

0,00

0,00

959 221,64
618 207,03
27 500,14
0,00
313 514,47

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

128,92
147,47
96,49
0
106,47

20 325,75

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

Skutočnosť k 31.12.2016

947 224,80
946 504,29
720,51

931 721,50
618 207,03
313 514,47

15 503,30
22 087,67
22 087,67
0,00

27 500,14
27 500,14

0,00
-5 412,47
10 090,83
316,51
9 774,32
10 234,92
0,00

10 234,92
969 312,47
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VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

959 221,64
10 090,83
316,51
9 774,32

Prebytok rozpočtu v sume 10 090,83 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 316,51 EUR navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu

9 774,32 EUR

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 sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 316,51 EUR, a to na :
prenesený výkon v oblasti školstva v sume 24,49 EUR
stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 188,26 EUR
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v sume 33,20 EUR
rodinné prídavky v sume 70,56 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.
Na základe uvedených skutočností bola tvorba rezervného fondu za rok 2016 vo výške 9774,32
EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

979 547,39

1 014 981,00

846 878,00

751 266,00

946 504,29
22 087,67
10 234,92
720,51

989 552,00
10 000,00
15 429,00
0,00

846 878,00
0,00
0,00
0,00

751 266,00
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

959 221,64

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

1 014 981,00

846 878,00

751 266,00

618 207,03
27 500,14

680 561,00
0,00

553 688,00
0,00

458 171,00
0,00

0,00
313 514,47

28 000,00
306 420,00

0,00
293 190,00

0,00
293 095,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 630 704,08
1 252 040,90

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 510 602,36
1 336 564,62

0,00
976 962,38
275 078,01
376 479,82

0,00
1 061 486,61
275 078,01
171 501,45

314,48
0,00
0,00
301 958,15
72 389,49
0,00
1 817,70
2 183,87

727,76
19 399,56
0,00
63 280,45
87 568,68
0,00
525,00
2 536,29

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 630 704,08
1 215 839,78

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 510 602,36
1 097 548,50

0,00
0,00
1 215 839,78
55 061,63

0,00
0,00
1 097 548,50
48 159,19

2 000,00
7 320,15
3 942,75
41 798,73
0,00
359 802,67

3 000,00
0,00
6 669,01
38 490,18
0,00
364 894,67

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku: obstaranie dlhodobého majetku – odstránenie negatívnych účinkov
dažďových vôd
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8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

18 598,59
360 534,61

Zostatok
k 31.12 2016

2 202,08
116 029,09

8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok

40 538,35
5 203,13

Zostatok
k 31.12 2016

44 882,53
276,66

za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
Názov
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

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

1 134 407,54
105 760,23
119 426,47
653 293,16
625,46
69 831,08

1 312 732,56
109 234,26
74 964,01
721 084,69
849,42
274 883,92

161 779,85

110 068,46

8 254,96
0,00
15 427,24

6 833,61
0,00
14 812,27

9,09
1 036 699,29
39 110,10

1,92
1 075 904,22
30 917,33

0,00

0,00

0,00
407 462,62

0,00
426 276,88

20 670,71
5 586,36

16 208,20
64 239,67
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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/

48,77
0,00
563 820,73

11,60
194,84
538 055,70

-97 708,25

-236 828,34

Hospodársky výsledok za rok 2015 / záporný/ v sume 97 708,25 EUR bol zúčtovaný na účet
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny v Komárne
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny v Komárne
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny v Komárne
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny v Komárne
Okresný úrad v Komárne
Okresný
úrad
Nitra
odbor
školstva
Okresný
úrad
Nitra
odbor
školstva
Okresný
úrad
Nitra
odbor
školstva
Okresný
úrad
Nitra
odbor
školstva
Okresný
úrad
Nitra
odbor
školstva
Okresný
úrad
Nitra
odbor
školstva
Okresný
úrad
Nitra
odbor
školstva
Okresný
úrad
Nitra
odbor
školstva
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR Bratislava

Účelové určenie grantov a
transferov
Na pracovníkov - §50j ,§ 54,
dobrovoľnícka činnosť
Stravovanie
žiakov
v
hmotnej hnúdzi
Školské potreby pre žiakov
v hmotnej hnúdzi
Rodinné prídavky

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
27 852,03

Voľby do NR SR
Príspevok pre deti v
materskej škole
Normatívny príspevok pre
základnú školu
Príspevok pre asistentov v
ZŠ
Príspevok na lyžiarsky kurz
pre žiakov v ZŠ
Vzdelávacie poukazy

423,56
1 953,00

4 145,25
979,40
399,84

270 423,00
13 038,00
3 300,00
3 007,00

Transfer pre žiakov sociálne
znevýhodneného prostredia
Príspevok na učebnice

2 539,00

Príspevok na školu v prírode
pre žiakov v ZŠ
Na
úsek
stavebného
poriadku
Na úsek dopravy

2 500,00

567,00

1 308,51
60,78
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Implementačná
agentúra
Bratislava
Implementačná
agentúra
Bratislava
Implementačná
agentúra
Bratislava
Okresný
úrad
Nitra
odbor
životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Metodicko-pedagogické centrum
Prešov
LEADER
Recyklačný fond Bratislava
Nadácia Petit Press
Environmentálny fond Bratislava

Na terénnych pracovníkov

21 740,77

Komunitné centrum

16 479,49

Opatrovateľská služba

118 131,00

Starostlivosť o životné
prostredie
matrika
Register adries
Hlásenie pobytu občanov
Prined ZŠ za rok 2015

131,60
1 898,82
17,00
464,31
1 866,34

Nákup kvetináčov
recyklácia
Základná škola Modrany
Na odstránenie negatívnych

1 200,00
319,00
137,17
22 000,00

účinkov dažďových vôd
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Implementačná agentúra Bratislava na opatrovateľskú službu
- Environmentálny fond Bratislava na odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2003 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Futbalový klub Modrany

Zápasnícky klub Modrany
Modelársky klub

- bežné výdavky na futbalové zápasy
- elektrická energia
- plyn
bežné výdavky – na súťaže
bežné výdavky – na nákup

Červený kríž ZO
Zväz invalidov ZO

modelov
bežné výdavky- darovanie krvi
bežné výdavky-na zájazd do

800,00
400,00

Združenie vín
Poľovnícke združenie ZO

termálneho kúpaliska
bežné výdavky- degustácia vín
bežné
výdavky-na
strelecké

1 000,00
500

8 251,14

3 461,13
400,00

preteky
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) obec
- Na odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Modernizácia budovy obecného úradu
Vybudovanie kamerového systému
Prístavba ku kultúrnemu domu
Prístavba – futbalové ihrisko
Rekonštrukcia domu smútku
rekonštrukcia strechy telocvične

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 žiadny súdny spor .
Vypracovala:

Schválil:

Ing.Marta Mikleová

Štefan Édes

V Modranoch, dňa 15.augusta 2017
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