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1. Úvodné slovo starostu obce 

Výročná  správa  za  rok  2016  predstavuje  súhrn  činností  obce  v hodnotovom vyjadrení.

Našou snahou bolo zabezpečenie  potrieb v prospech občanov obce,  a to  pri  dodržiavaní

rozpočtových  pravidiel.  Zároveň  sme  správne  nakladali  s prostriedkami  štátu  na  výkon

prenesených kompetencií.

2. Identifikačné údaje obce

Názov:       OBEC   Krtovce

Sídlo:         Krtovce 

IČO:          00310611 

Štatutárny orgán obce:     Juraj Oravec  - starosta obce

Telefón:      0385392222

Mail:          obeckrtovce@azet.sk

Webová stránka:  www.obeckrtovce

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:                                   Juraj Oravec

Zástupca starostu obce:                   Anna Jánošová

Hlavný kontrolór obce:                   Mária Manduchová

Obecné zastupiteľstvo:                   Anna Jánošová, Juraj Chromý, Peter Bubla, Jozef Bahelka,

                                                        Ing. Mária Zaťková      

Komisie:                                         verejného poriadku   - predseda Juraj Chormý

                                                       Protipovodňová        - predseda Jozef Bahelka

                                                       Sociálna                   - predseda Ing. Mária Zaťková 

Obecný úrad:   Gabriela Oravcová
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Rozpočtové organizácie obce  :  obec nemá zriadené rozpočtové organizácie

Príspevkové organizácie obce :  obec nemá zriadené príspevkové organizácie 

Neziskové organizácie založené obcou : obec nemá založené neziskové organizácie

Obchodné spoločnosti založené obcou : obec nemá založené obchodné spoločnosti

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 a geografického potenciálu

- Dobudovaná infraštruktúra s vytvorenými podmienkami pre výstavbu v obci

- Vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom a zdravom prostredí s dostatkom 

príležitostí na trávenie voľno časových aktivít

- Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou ekonomikou, službami a sociálnou 

starostlivosťou

Ciele obce:

- Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov

- Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov

- Racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života 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. 
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5.1. Geografické údaje

Geografická poloha obce : :   Obec Krtovce sa nachádza v severovýchodnej časti 

západného Slovenska  v okrese Topoľčany, na rozhraní Panónskej panvy a Karpát, na

juhovýchodnej strane Považského Inovca  Charakterizujú ju súradnice 18 00 01 

východnej  zemepisnej dĺžky 4800 31 severnej zemepisnej šírky. Obec sa nachádza 

17km od   Topoľčian, na ceste III. triedy. Cez obec Krtovce preteká potok Hlavinka a 

vlieva sa  do vodnej nádrže Krtovce.

Susedné mestá a obce :    Hajná Nová Ves, Lužany, Nitr. Blatnica,  Veľké Ripňany

Celková rozloha obce :  421 ha

Nadmorská výška :    208 m.n.m.

 

5.2. Demografické údaje 

Hustota  a počet obyvateľov :         74,58 obyv./km2               počet obyvateľov :  310

Národnostná štruktúra :   obyvatelia sú slovenskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  rímsko-katolícke, evanjelické

Vývoj počtu obyvateľov :  

Rok 2011      - 300 obyvateľov

Rok 2012     -  307 obyvateľov

Rok 2013    -   309 obyvateľov

Rok 2014   -   306 obyvateľov

Rok 2015   -  306 obyvateľov

5.3. Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci :   počet nezamestnaných v obci k 31.12.2016     -    7

Nezamestnanosť v okrese :  počet nezamestnaných k 31.12.2016  : 2071

Vývoj nezamestnanosti :     počet nezamestnaných klesol oproti minulému roku z   8 na 7.

5.4. Symboly obce

Erb obce :

Erb obce Krtovce v šedej,  čierno-biele linkovej i plošnej verzii. Farby : červený štít  C-0,M-
90,Y-60,Kk-10, Pantone 185, žlté  hviezdy /C-10,M-20 Y-90, K-0, Pantone 130, radlo 
strieborné /Pantone 400/ alebo biele. Všedom prevedení 80%, 20%,0% raster.
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Erb je tradičný symbol vytvorený podľa určitých pravidiel, ktorý symbolizuje osobu, obec, 
mesto, alebo príslušnosť ku skupine osôb. V súčasnosti je erb často nahradzovaný firemným 
logom a tak tradícia mať erb postupne zaniká. V minulosti Erb, pečať a vlajka tvorili spolu 
trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahovali osobitné heraldické
(náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) 
zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

 

Vlajka obce :

 Obecná zástava, obecná vlajka, krátka zástava, koruhva, znaková zástava, kombinovaná 
alebo „veľká“ koruhva a štandarda starostu majú farby : červená, žltá a biela, v hodnote 
farebnosti CMYK a v škále Pantone ako u erbu obce. 

 

5.5. História obce 

Poľnohospodárska obec Krtovce bola v r. 1956 elektrifikovaná,   v roku 1987  bol v obci 
vybudovaný vodovod, ktorý je zo zdroja Vozokany, v r. 1996 plynofikovaná.

Rímsko-katolícky kostol:

V roku 1840 zemepán Ján Jesenký započal výstavbu kaplnky zasvätenej pôvodne Sv. Jánovi 
Nepomuckému. Na mieste kaplnky začali stavať v roku 1869 kostolík "Ku cti a chvále 
najväčšej Trojice a Rodičky božej posvätil chrám tento Štefan Pereslényi l869". Svedectvom 
tejto udalosti je nápis v strede chóru: " Dnes sa stalo spasení Domu tomuto". Farár materskej 
farnosti z Nitr. Blatnice Rudolf Poeck sa dostal do sporu s Krtovskými farníkmi kvôli 
patrocíniu a aj hodovým slávnostiam v obci. V roku 1870 Farníci rozhodli o zasvätení P. Márii 
Ružencovej . Od tejto doby sa datuje zasvätenie kostolíka k P. Márii Ružencovej. V roku 1974 
sa urobila rekonštrukcia a to prístavba jedno loďovej stavby kostolíka zväčšením o klenbu. V 
roku 1999 sa urobila výmena strešnej krytiny a plynofikácia kostolíka. V roku 2011 sa vymenili
nové plastové okná .V roku 2011 obnova interiéru – maľovanie Kostola. V roku 2016 sa robila 
rekonštrukcia okolia  nová dlažba  a fasáda na kostole. 

Kaplnka

Vedľa poľnej cesty vedúcej do obce Vozokany sa nachádza pôvodne renesančná kaplnka 
zasvätená Sedem bolestnej P. Márii, prestavaná v pseudo románskom slohu v roku 1878. 
Kaplnka je štvorcového pôdorysu. Za jedno loďovou stavbou s polkruhovým uzáverom je k 
stene pripojená 103 cm vysoká menza s bohato členenou horizontálnou profiláciou. Nesie 
polychrómovanú sošku P. Márie s mŕtvym Kristom na lone /pieta/, ktorá je vytesaná z 
pieskovca. V roku 1999 bola urobená oprava strechy a fasády. 
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 Evanjelícka zvonica

Túto zvonicu si postavili evanjelíci v roku 1911 ako modlitebňu. V roku 1999 sa vykonala 
generálna oprava s elektrifikovanými zvonmi na zvonici. Vysvätil biskup ZD Mgr. Ivan 
Osuský.

5.6. Pamiatky 

Renesančná kaplnka, kostol

5.7. Významné osobnosti obce

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

6.1. Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná  škola   :    Nitr.  Blatnica,  na  ul.  Škultétyho  Topoľčany,  na  ul.  Hollého

Topoľčany, Urmince 

- Materská škola   : Nitr. Blatnica, Horné Štitáre, Urmince

- Centrum voľného času  . Na ul. Škultétyho ZŠ a na ul. Hollého ZŠ Topoľčany

6.2. Zdravotníctvo

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- Lekár   zdrav. Ambulancia Urmince – Dr. Mikeska

-                                             Radošina – MUDr. Hertelová

Detská lekárka : ZA : Urmince

6.3. Sociálne zabezpečenie

 Sociálne služby v obci zabezpečuje :

- Zariadenie sociálnych služieb v Topoľčanoch a v blízkom okolí

-

-
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- Kultúra

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

- V obci sa nenachádza kino, múzeum ani galéria

6.4. Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Obchod  v obci:

-  Môj obchod – Šlik 

-  Pohostinstvo: Hostinec u Krta 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- . Poľnohospodárske družstvo Nitr. Blatnica

      

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok

2016.  Obec  v roku  2016   zostavila  rozpočet  podľa  ustanovenia  §  10  odsek  7)  zákona

č.583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Rozpočet obce na rok 2016  bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 
Rozpočet  obce  bol  schválený  obecným zastupiteľstvom dňa    14.12.2015    uznesením č.
19/2015
Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena   schválená dňa  30.6.2016 rozpočt.opatrením starostu č.1/2016
- druhá zmena schválená dňa  30.9.2016 rozp.opatrením  č. 2/2016
- tretia zmena  schválená dňa  13.12.2016  uznesením č.  45/2016
-
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Rozpočet obce k 31.12.2016

Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Príjmy celkom 73518 199926,69
z toho :
Bežné príjmy 73518 91943,39
Kapitálové príjmy 87875
Finančné príjmy 0 20108,3

Výdavky celkom 69644 198914,2
z toho :
Bežné výdavky 67832 82502,2
Kapitálové výdavky 0 114600
Finančné výdavky 1812 1812

Rozpočet  obce

Upravený
rozpočet 

Skutočnosť
k 31.12.

Príjmy celkom 199926,69 198537,52
Výdavky celkom 198914,2 198519,74
Hospodárenie obce – prebytok 1012,49 17,78

z toho :  

Upravený
rozpočet 

Skutočnosť
k 31.12.

Bežné príjmy 91943,39 90554,22
Bežné výdavky 82502,2 82107,74
Prebytok  bežného rozpočtu 9441,19 8446,48

        

Upravený
rozpočet 

Skutočnosť
k 31.12.

Kapitálové príjmy 87875 87875
Kapitálové výdavky 114600 114600
Výsledok kapitálového rozpočtu -26725 -26725
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Upravený
rozpočet 

Skutočnosť
k 31.12.

Príjmové finančné operácie 20108,3 20108,3
Výdavkové finančné operácie 1812,0 1812,00
Hospodárenie z fin. operácií 18296,3 18296,3

7.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
199926,69 198537,53 99,3

Z rozpočtovaných  celkových  príjmov  199926,69  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2016
v sume 198537,53  EUR, čo predstavuje    99,30% plnenie. 

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
91943,39 90554,22 98,85

Z rozpočtovaných bežných príjmov 91943,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
90554,22 EUR, čo predstavuje  98,85% plnenie. 

a) daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

75863 69174,82                91,18

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /111/
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  56201.-  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 56201,39 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %. 

Daň z nehnuteľností  121
Z rozpočtovaných 14.357.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume. 14416,90 EUR, čo
je 101% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume.  10459,29 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3941,38 EUR a dane z bytov boli v sume 16,23 EUR.  K 31.12.2016
 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume    34,40 EUR, za odpad   288.- a
psa  9,96 EUR, tieto dlhuje jeden občan  za štyri  roky 

Daň za psa  212,46 eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 
Daň za nevýherné hracie prístroje     0.- eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  3595,81 eur

b) nedaňové príjmy:  200
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

10



po poslednej zmene
150,0 155 100 %  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   220
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných  150.-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  155,-  EUR, čo je
100% plnenie.  
Časť príjmov  administratívnych  poplatkov tvoria,  správne poplatky,  vydávanie  stavebných
povolení 

c)  iné nedaňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia

2129,62 2118,18                99,46

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  2129,62 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2118,18EUR, čo predstavuje   99,46 % plnenie. 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy  za osvedčovanie podpisov a listín 
Vyhl. V MR  a ostatné správne poplatky.
A úroky vo výške  0,43 eur.

Prijaté granty a transfery  300
Z rozpočtovaných grantov a transferov    101 675,77EUR         bol skutočný príjem vo výške
101675,77   EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Bežné a kapitálové  transféry spolu:
Z toho :

101675,77

Úrad práce soc. vecí Topoľčany 11025,73 Refundácia  miezd  na  prac. §54. 
Úrad NSK  -   Nitra 341.- Mikulášske balíčky
MFSR  Bratislava 87875 Rekonštr. KD

MV-SR Bratislava 104,28 PVŠS Regob
Krajský úrad ŽP Nitra 29,56 PSS – životné prostredie
MVSR Bratislava 64,05 Refundácia skladník CO 
MVSR Bratislava 226,6 Register adries
Úrad práce 1996,1 Materiál-  refundácia menšie 

obecné služby
Recykl. fond 67,16 Recyklácia 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy: 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
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87875 87875.00 100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov   87 875.-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume   87875.-   EUR, čo predstavuje  .  100  % plnenie. 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 

Rozpočet na rok 2016
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

198914,2 198519,74 99,8

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 198914,20 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016
v sume 198519,74  EUR, čo predstavuje      % čerpanie. 

1. Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej

zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

82502,2 82107,74         99,52       

Z rozpočtovaných  bežných  výdavkov  82  502,20EUR bolo  skutočne  čerpané   k 31.12.2016
v sume 82 107,74. EUR, čo predstavuje  99,52.% čerpanie. 

V tom:  

01.1.1. Výkon- a zákonodar.organy 47977,84 48431,82 100,95

0.1.7.0. Transakcie ver.dlhu 200 199,44 99,72
01.6.0 Všeob. verej. služby 649,96 649,24 99,89
04.1.2. Všeob. pracovná oblasť 15414 14630,86 94,92
04.5.1 Miestne komunikácie 0
04.6.0 komunikácie 0 0 0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 5828 5828,88 110,02
06.2.0 Rozvoj obce 1590 1610,31 101,28
06.4.0. Verejné osvetlenie 2670,2 2634,97 98,68
08.1.0. Rekreačné a šport. služby 2349,2 2315,33 98,56
08.2.0. Kultúrne služby 1750 1763,86 100,79
08.2.0.9. Ostatné kult. služby vrátane KD 0
08.2.0.5 Ostatné kult. knižnica 0
08.4.0. Nábož. a iné spoloč. služby 360 336,52 93,48
09.1.1. Predškolská výchova 102 106 103,92
09.1.2. Základné vzdelanie 0
09,5,0,2 CVČ 50 50 100
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10.1.2.3 Ďalšie soc.služby - staroba 3120 3111,51 99,73
10.2.0.2 Ďalšie soc. služby - 441 439 99,55

Bežný rozpočet spolu: 82502,2 82107,74 99,52

                            
. 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných  výdavkov  36077,36  EUR  bolo  skutočné  čerpanie  k 31.12.2016  v  sume
35701,80  EUR, čo  je  100 % čerpanie.  Patria  sem mzdové  prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov 
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  výdavkov  12992,21EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v  sume
12989,25  EUR, čo je    99,97 % čerpanie. 
Tovary a služby
Z rozpočtovaných  výdavkov   32207,63  EUR bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2016  v  sume
32197,33 EUR, čo je 99,96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 1025. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1019,92.
EUR, čo predstavuje 99,43 % čerpanie.
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úverom 
Z rozpočtovaných výdavkov 200.-  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume   199,44
EUR, čo predstavuje   99,72. % čerpanie. 

2. Kapitálové výdavky 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania

114600                   114600                100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 114600,00EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016
v sume 114 600.0 EUR, čo predstavuje   100 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
-  rekonštrukcia KD , 
Z rozpočtovaných  93200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 93200,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. 
- Rekonštrukcia okolia domu smútku 
Z rozpočtovaných  20000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 20 000.- .EUR,
čo predstavuje 100. % čerpanie. 

3. Výdavkové finančné operácie 
 

Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania
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1812             1 812                     100

Z rozpočtovaných  výdavkových  finančných  operácií  1812.-   EUR  na  splácanie  istiny
z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume   1812.- EUR, čo predstavuje
100. %. 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné  príjmy spolu 90554,22
z toho : bežné príjmy obce 90554,22

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 82107,74
z toho : bežné výdavky  obce 82107,74

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet 8446,48
Kapitálové  príjmy spolu 87875
Z toho: kapitálové  príjmy obce 87875

             kapitálové  príjmy RO 0

Kapitálové  výdavky spolu 114600
z toho : kapitálové  výdavky  obce 114600

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet -26725
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -18278,52
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00
Príjmové finančné operácie 20108,3

Výdavkové finančné operácie 1812

Rozdiel finančných operácií 18296,3
PRÍJMY SPOLU  198537,52
VÝDAVKY SPOLU 198519,74
Hospodárenie obce 17,78

Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce 17,78

Prebytok rozpočtu v sume  17,78  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,  je  celý  zdrojom  rezervného  fondu,  nakoľko  obec  nevytvára
žiadne iné peňažné fondy.

o
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7.1. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet  na
rok 2016

Rozpočet
 na rok 2017

Rozpočet
 na rok 2018

Príjmy celkom 198537,52 199926,69 71416 68468
z toho :
Bežné príjmy 90554,22 91943,39 71416 68468
Kapitálové príjmy 87875 87875 0 0
Finančné príjmy 20108,3 20108,3

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet  na
rok 2016

Rozpočet
 na rok 2017

Rozpočet
 na rok 2018

Výdavky celkom 198519,74 198914,2 71416 68468
z toho :
Bežné výdavky 82107,74 82502,2 71416 68468
Kapitálové
výdavky

114600 114600 0 0

Finančné výdavky 1812 1812 1812 1812

5.  Tvorba  a použitie  prostriedkov  peňažných  fondov  (rezervného  fondu)
a sociálneho fondu

Rezervný fond
Obec nevytvára  rezervný fond v zmysle  ustanovenia  §  15  zákona č.583/2004 Z.z.  v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

          

Peňažný fond
Obec  nevytvára  peňažný  fond v zmysle  ustanovenia  §  15  zákona  č.583/2004  Z.z.  v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

          

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje
kolektívna zmluva
Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2016 104,42
Prírastky - povinný prídel -        %                   375,4
               - povinný prídel -        %                      
               - ostatné prírastky     
Úbytky   - závodné stravovanie                      
               - regeneráciu PS,            245
               - dopravné                           
               - ostatné úbytky                                           
KZ k 31.12.2016 234,82
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
    Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

 Majetok 

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR
Majetok spolu 252462,32
Neobežný majetok spolu 231430,56 508165,8
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0
Dlhodobý hmotný majetok 179847,21 455133,48
Dlhodobý finančný majetok 51583,35 51583,35
Obežný majetok spolu 20954,62 1087,66
z toho :
Zásoby 0
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0
Dlhodobé pohľadávky 0
Krátkodobé pohľadávky 305,95 363,96
Finančné účty 20648,67 723,7
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0
Časové rozlíšenie 77,14 361,31

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 252462,32 508165,8
Vlastné imanie 112844,46 298070,59
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy
Výsledok hospodárenia -1509,61 107993,15
Záväzky 34145,77 15532,48
z toho :
Rezervy 500 500
Zúčtovanie medzi subjektami VS 19248,58 0

Dlhodobé záväzky 85,35 269,79
Krátkodobé záväzky 5422,84 7987,69
Bankové úvery a výpomoci 8889 6775
Časové rozlíšenie 105472,09 194562,73
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Strana aktív = strana pasív

Bilančná kontinuita konečného účtu súvahového k 31.12.2015 a začiatočného účtu súvahového
k 1.1.2016  bola riadne dodržaná 

7.2. Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti  305,95 363,96

Pohľadávky po lehote splatnosti  0 0

7.3. Záväzky

Záväzky Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti  34145,77 15532,48
Záväzky po lehote splatnosti  0 0

..

8. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov

Názov Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Predpoklad
rok 2018

Náklady 87491,15 94143,23 73058,78 73058,78
50 – Spotrebované nákupy 12477,17 9468,26 10848 10848
51 – Služby 17161,17 19076,67 14485,85 14485,85
52 – Osobné náklady 44829,59 51104,5 39661,9 39661,90
53 – Dane a  poplatky 0 0 0 0
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

1180,29 1043,27 689,10 689,10

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

10828,47 11848,89 5971,33 5971,33

56 – Finančné náklady 913,65 607,48 989,16 989,16
57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0
58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

100,81 18,4 413,44 413,44
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59 – Dane z príjmov
Výnosy 85981,54 202136,38 86192,68 86192,68
60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar

0 0 0 0

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb

0 0 0 0

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

69305,37 74690,08 60706,84 60706,84

64 – Ostatné výnosy 417,41 1206,09 1003,88 1003,88
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

0 500 0 0

66 – Finančné výnosy 0,58 0,43 1 1
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

16258,18 125739,78 20116,28 20116,28

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

-1509,61 107993,15 13133,9 13133,9

Hospodársky  výsledok  /kladný,  /  v sume  107993,15  EUR  bol  zúčtovaný  na  účet  428  –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza  nákladov  a výnosov  v porovnaní  s minulým  rokom  a s vysvetlením  významných

rozdielov 

Nárast na účte  52 – z dôvodu financovania pracovníkov na § 54 

Nárast na účte 632 z dôvodu vyšších podielových daní 

9. statné  dôležité informácie 

9.1. Prijaté granty a transfery 

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, .... 
- bežné výdavky     BV
- kapitálové výdavky   KV

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

MDVaRV Stavebný úsek 

- Bežné výdavky  /zdroj  111/

293,88 293,88 0
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SR 

Bratislava
MDVaRV Pozemné komunikácie  - bežné výdavky /

111/

13,65 13,65 0

MVSR Register adries 226,6 226,6 0
MVSR Rekonštr. KD 87875 87875
Recyk. Recyklačný fond 67,16 67,16 0
MVSR Refundácia skladník CO  - BV bežné 

výdavky

64,05 64,05 0

KÚ ŽP NR  Životné prostredie                             
bežné výdavky

29,56 29,56 0

MVSR      Regob hlásenie  pobyt občanov    
bežné výdavky

104,28 104,28 0

MF SR 0
MFSR Vybudovanie okolia pred DS 

dotácia presunutá z roku  2015

20000.- 20000.- 0

Úrad NSK Mikulášske balíčky bežné výdavky 341.- 341.- 0
Úrad práce Refundácia materiál  bežné výdavky 1996,1 1996,1 0
Úrad práce 

soc.vecí

Topoľčany

    Refundácia miezd § 54          bežné 

výdavky  zdroj  3ac1 a 3ac2

11025,73 11025,73 0

Dotácia 20     000.- eur  na rekonštrukciu okolia domu smútku bola presunutá z roku
2015 a skutočne použitá v roku  2016 

9.2. Poskytnuté dotácie 

V roku  2016  obec  neposkytla  zo  svojho  rozpočtu  dotácie  v zmysle  VZN  č.3/2009

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: 

9.3. Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

-  vybudovanie dlažby okolo Domu smútku 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie 

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

- Rekonštrukcia kancelárií obecného úradu

- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

- -Rekonštrukcia – starého kultúrneho domu

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

Obec  nevedie žiadny súdny spor

Vypracoval:        Gabriela Oravcová

                                                                              Schválil:  Juraj Oravec 

V Krtovciach  29.4.2017

Schválené  uznesením č. 54/2017 zo dňa  25.5.2017

Prílohy:

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