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1. Úvodné slovo starostu obce

Vážení spoluobčania,
predkladáme touto cestou Výročnú správu obce za rok 2019, prostredníctvom ktorej môžete
nahliadnuť na aktuálny stav obce a výsledky dosiahnuté za uplynulý rok.
Obec Dvorany nad Nitrou v roku 2019 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom.
Rozpočet bol zostavený tak, aby bol zabezpečený chod obce, plnenie zákonných povinností
obce, ale aj potreby a záujmy občanov.
Z hľadiska investičných zámerov obce hodnotím rok 2019 ako úspešný. V tomto roku bola
úspešne dobudovaná prístavba požiarnej zbrojnice, boli zrekonštruované verejné priestranstvo
pred Coop Jednota a nádvorie MŠ, bol vybudovaný záhradný domček na detskom ihrisku,
ktorý slúži deťom v materskej škole a pri obecných podujatiach. Na detské ihrisko bola
zakúpená detská kovová hojdačka. Pre obecné práce bola zakúpená technika.
Počas školských prázdnin sme zrekonštruovali interiér materskej školy a zakúpili nové
spotrebiče do školskej kuchyne.
Aj počas minulého roka naša obec žila bohatým kultúrnym a spoločenským životom.
V spolupráci s obecným zastupiteľstvom boli aj v tomto roku zorganizované tradičné kultúrne
podujatia ako Stavanie mája, Vítanie detí do života, Deň matiek, Deň detí, Súťaž vo varení
gulášu, Stretnutie dôchodcov, Stretnutie detí s Mikulášom.
Čo sa týka odpadového hospodárstva a separovania odpadov, obec v tomto roku zakúpila
z vlastných prostriedkov platové nádoby na papier, ktoré budú v roku 2020 bezplatne dodané
do domácností.
Na záver patrí moje poďakovanie zamestnancom obce, materskej školy, poslancom obecného
zastupiteľstva, organizáciám a občanom obce, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní obce.

František Košecký
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Dvorany nad Nitrou
Sídlo: Dvorany nad Nitrou 13
IČO: 00699161
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 038/5319330
Mail: dvoranynadnitrou@stonline.sk
Webová stránka: www.obecdvoranynadnitrou.sk

3. Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: František Košecký
Zástupca starostu obce: Ing. Jozef Kráľ
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Jozef Kráľ, Anna Ďuríková, Alžbeta Šišková, Jozef Ušpák,
Marek Ďurík, Roman Krajčovič, Tomáš Valenteje.
Komisie:
Komisia finančná a správa majetku: predseda Ing. Jozef Kráľ
Komisia na ochranu verejného záujmu: predsedníčka Alžbeta Šišková
Komisia pre kultúru, školstvo a šport: predsedníčka Anna Ďuríková
Hlavná kontrolórka obce : Ing. Zuzana Ozimý
Obecný úrad : Eva Némethová: účtovníctvo, rozpočtovníctvo, personalistika, mzdy,
pokladňa, cintorín
Mgr. Jarmila Fencáková: správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov,
registratúta
Radovan Kluka: údržba
František Fráter: údržba, pomocné práce
Rozpočtové organizácie v obci: Materská škola Dvorany nad Nitrou – s právnou
subjektivitou
Sídlo: Dvorany nad Nitrou č. 22
IČO: 37855735
Štatutárny orgán : riaditeľka, Mgr. Miroslava Klačanská
Telefón: 0911319393
Mail: msdvoranynadnitrou@zoznam.sk

4. 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.
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4.1 Geografické údaje
Obec Dvorany nad Nitrou patrí do okresu Topoľčany, kraj Nitriansky. Leží v strednej
rovinnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, po pravom brehu rieky Nitry, medzi
tríbečským a inoveckým pohorím, 10 km od Topoľčian smerom na Nitru. Nadmorská výška
obce je 156 m.n.m. Rozloha katastrálneho územia obce je 452 ha. Pozdĺž celej obce sa tiahne
rybník. Obec susedí s dedinami Ludanice, Súlovce, Oponice, Mýtna Nová Ves, Horné
Obdokovce, Kovarce.
4.2 Demografické údaje
Národnostná štruktúra: prevažujúca národnosť slovenská - 97%
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne rímsko-katolícke
vierovyznanie - 97, 3%
Vývoj počtu obyvateľov: v roku 1869 = 297 obyvateľov, v roku 1900 = 390 obyvateľov, dnes
800 obyvateľov.
4.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: Na ÚPSVaR Topoľčany je evidovaných nezamestnaných 20 -25
osôb z našej obce, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie /približne ako v roku 2018/.
Vývoj nezamestnanosti: nezamestnanosť je približne na rovnakej úrovni v priebehu celého
roka a v rámci okresu sa obec zaraďuje do priemernej percentuálnej výšky v počte
nezamestnaných.
4.4 Symboly obce (autor M. Kollár)
Erb obce tvorí modrý štít, v ktorom na zelenej pažiti sedí na zlatom pni strieborno odetý sv.
Vendelín. V pravici drží zlatú otvorenú knihu a v ľavici zlatú pastiersku palicu. K svätcovi
kráča strieborná ovečka so zlatou zbrojou.
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, striebornej, zlatej
a zelenej. Zlatá a strieborná farba sa bežne nahrádza žltou a bielou.
Pečať obce: Pečať obce Dvorany nad Nitrou je okrúhla, uprostred s obecným symbolom
a kruhopisom obec Dvorany nad Nitrou.
4.5 História obce
Prvá písomná zmienka je z roku 1285 ako obec Doran.




r. 1773 Falkos Doworany
r. 1920 Falkaš-Dvorany
r. 1927 Dvorany nad Nitrou

Za kráľa Ladislava IV. sa dedina Dvorany nad Nitrou stala vlastníctvom Ludanickovcov,
Folkuša a Zocha. V 14. stor. disponovali s majetkami v Dvoranoch nad Nitrou synovia
Folkuša Mikuláš a Dominik. V roku 1254 sa spomína syn Čaba najstaršieho z kovarskej vetvy
Ludanickovcov komesa Jána, ako svedok pri deľbe menšieho majetkového podielu v
Dvoranoch nad Nitrou, medzi folkušovým synom Mikulášom a Petrom synom Bohumíra.
Vymedzená zem ležala pri križovatke dvoch ciest. Jedna s nich viedla z Dvorian nad Nitrou
do Kovariec a druhá bola „publica strata“ vedúca do Topoľčian.
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4.6 Pamiatky obce
Jedinou pamiatkou v obci je baroková kaplnka sv. Vendelína z roku 1768, ktorá bola
pristavená k miestnemu kaštieľu. Stavba je baroková s oválnym pôdorysom a zakončená
kopulou. Barokový hlavný oltár je tiež z čias stavby. V jeho strede je obraz sv. Vendelína
a v nadstavci plastika Boha - Otca. Kaplnka bola v roku 1992-1994 zrekonštruovaná na kostol
sv. Vendelína. V roku 2014 bolo okolie kostola upravené – vybudovaná zámková dlažba
a parkovisko. V blízkosti sa nachádza prícestná socha panny Márie. V roku 2015 pred
budovou kostola, pred krížom a pri soche P. Márie boli osadené betónové kvetináče, ktoré
skrášľujú okolie kostola. Aj vďaka iniciatívnym občanom v obci sa zriadila v dvoch
miestnostiach v budove obecného úradu pamätná izba. Okrem žiakov ZŠ ju navštevujú
hlavne bývalí rodáci, ktorí tam nachádzajú cenné poznatky z dedičstva svojich predkov.
4.7 Významné osobnosti obce
Jozef Gahér- narodený 28.4. 1934 v Dvoranoch nad Nitrou, známy hudobný skladateľ

5. Plnenie funkcií obce /prenesené kompetencie, originálne kompetencie/
5.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie menších detí v obci zabezpečuje MŠ vo Dvoranoch nad
Nitrou, ktorá má právnu subjektivitu. MŠ je dcérskou účtovnou jednotkou, ktorú navštevovalo
v roku 2019 24 detí. Prevádzku MŠ zabezpečuje na plný úväzok riaditeľka, učiteľka
a kuchárka. Na čiastočný úväzok je zamestnaná upratovačka, vedúca školskej jedálne, ktorá v
MŠ vykonáva aj účtovnícke práce a tiež mzdová účtovníčka. Prevádzka MŠ je financovaná
z dotácií od obce a čiastočne z KŠU Nitra, na financovanie vzdelávania detí MŠ, ktoré majú
jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
V roku 2019 Materská škola získala dotácie z NSK Nitra na šport a kultúru a z ÚPSVaR
Topoľčany. Staršie deti navštevujú ZŠ s MŠ v Ludaniciach.
5.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť väčšej časti občanov obce zabezpečuje zdravotné stredisko
v Ludaniciach, kde sa nachádza ambulancia pre deti, ambulancia pre dospelých a lekáreň.
5.3 Sociálne zabezpečenie
Od roku 2009 sociálne služby / opatrovateľskú službu/ zabezpečuje obec prostredníctvom
občianskeho združenia- SPOKOJNOSŤ Topoľčany, ktoré disponuje s vlastnými, odborne
vyškolenými opatrovateľkami.
Obec prostredníctvom ÚPSVAR Topoľčany zabezpečuje pre nezamestnaných občanov
poberajúcich sociálne dávky aktivačné práce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na rozšírenie služieb pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.
Starobní a invalidní občania z našej obce sa združujú V Slovenskom zväze telesne
postihnutých v Ludaniciach a tiež niektorí účinkujú v speváckej skupine „Seniorske srdce“.
V roku 2011 si dôchodcovia v našej obci zriadili samostatný Klub dôchodcov, ktorý existuje
na dobrovoľnej báze, organizácia nie je zatiaľ zaregistrovaná.
Obec v roku 2019 poskytla Slovenskému zväzu telesne postihnutých Ludanice dotáciu vo
výške 250,- € .
Pri príležitosti osláv Dňa matiek obec organizuje akciu „Vítanie novonarodených detí do
života“. Rodičom novorodeniatok poskytujeme jednorazový príspevok vo výške 50 €.
V roku 2019 boli takto poskytnuté príspevky spolu vo výške 300,- €.
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5.4 Kultúra
Obec sa snaží zabezpečiť v rámci svojich možností spoločenský a kultúrny život v obci pre
všetky vekové kategórie.
Pre deti organizuje oslavy MDD, stretnutie s Mikulášom, uvítanie detí do života. V spolupráci
s pedagogickými zamestnancami MŠ je zabezpečený program k oslavám dňa matiek.
S veľkou obľubou sa stretávajú starší občania na pravidelnom stretnutí dôchodcov. Od roku
2013 sa založila tradícia „Stavanie mája“, ktorú organizuje obecný úrad v spolupráci
s klubom dôchodcov. Aj v roku 2019 sa konal na športovom ihrisku vo Dvoranoch nad Nitrou
mini futbalový turnaj o pohár starostu obce.
Veľmi vydareným podujatím každoročne býva súťaž vo varení gulášu. V tomto roku sa
zúčastnilo 12 súťažiacich družstiev, atmosféru obohatili podnikatelia s rôznymi atrakciami
hlavne pre deti a zaujímavé boli aj vystúpenia kultúrnych zložiek aj z okolitých obcí.
Kultúra v obci začala ožívať vďaka členkám miestneho klubu dôchodcov – „Venček“, ktorý
sa pod vedením Jozefíny Budajovej prezentuje na kultúrnych podujatiach svojím programom
na dobrej úrovni. V roku 2019 obec klubu preplatila náklady vo výške 250 €.

5.5 Hospodárstvo
V obci Dvorany nad Nitrou sa nachádzajú len malé prevádzky živnostníkov a to:
Stolárstvo František Mocný- stolárske práce
COOP Jednota- spotrebné družstvo- maloobchod s potravinami, priemyselným a spotrebným
tovarom
Pekáreň Ing. Jozef Košecký- výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
Ing. Soňa Babalová APROJEKT- projektovanie stavieb
Autoservis – Martin Klačman - Fennix Šurianky
HOUSE GARDEN – Dvorany nad Nitrou

6. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec na rok 2019 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.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.
Celkový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2018, Uznesením č.
11/2018.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 9.1.2019............. uznesením č. 27/2019
- druhá zmena schválená dňa 6.2.2019............. uznesením č. 35/2019
- tretia zmena schválená dňa 24.4.2019........... uznesením č. 48/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 24.7.2019............ uznesením č. 58/2019
- piata zmena schválená dňa 9.10.2019............. uznesením č. 71/2019
- šiesta zmena schválená dňa 11.12.2019.......... uznesením č. 83/2019
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6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 v €
Schválený rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31. 12. 2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy z FO

288492

372523,74

369427,78

99,17

280582

307356

304260,25

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

7910

55899
9268,74

55898,79
9268,74

99,00
99,99
100,00
100,00

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

288492

372224,58

341425,84

91,72

189622
33310

214249
83059

185373,71
82033,38

86,52
98,76

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

65560

74916,58

74018,75

98,80

6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

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 kap.rozpočtu
8

312927,00
304260,25
8666,75
259392,46
185373,71
74018,75
53534,54
0,00
0,00
0,00
82033,38
82033,38
0
-82033,38
-28498,84
0
-28498,84

Príjmy z finančných operácií (prevod z RF)
Prostriedky z predch. rokov(dotácia na PZ z r. 2018)
Príjmy z finančných operácií RO(zost.z r. 2018-stravné)
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (výrub drevín)
Vylúčenie z prebytku (zostatok dotácie MŠ-stravné)
Upravené hospodárenie obce

25900,00
29998,79
601,99
0
56500,78
369427,78
341425,84
28001,94
1620,08
846,00
25535,86

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -28498,84 € bol vykrytý prostriedkami
z predchádzajúcich rokov sume 30600,78 €.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 25535,86 € budú vrátené do rezervného fondu.

6.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31. 12. 2019

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

Kapitálové výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

369427,78

317660

311062

312912

304260,25

292505

305412

307262

55898,79
9268,74

19505
5650

5650

5650

Skutočnosť
k 31. 12. 2019

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

341425,84

317660

311062

312912

185373,71
82033,38

208560
34000

206687
29275

211757
26055

74018,75

75100

75100

75100

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
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7. Informácie o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
7.1 Majetok
Názov

Skutočnosť k 31.12.2018

Skutočnosť k 31.12.2019

1256558,71

1248324,39

945940,30

960249,88

Dlhodobý hmotný majetok

808400,94

822710,52

Dlhodobý finančný majetok

137539,36

137539,36

Obežný majetok spolu

309660,55

286798,29

2583,03

5973,24

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky

22,36

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

1361,12

1934,02

305694,04

278891,03

957,86

1276,22

Poskyt. návratné fin. výpomoci dlh.
Poskyt. návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

7.2 Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť k 31.12.2019

1256558,71

1248324,39

821491,06

848796,68

821491,06

848796,68

44484,89

16518,16

960

960

30003,19

846

2753,74

3718,18

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

10767,96

Bankové úvery a výpomoci

10993,98

0
390582,76

Časové rozlíšenie

383009,55

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Prírastky majetku: rekonštrukcie chodníkov, záhradný domček na detskom ihrisku,
detská kovová hojdačka, nákup traktora a malotraktora na údržbu komunikácií,
montážna plošina – spolu v hodnote 30778,- €

-

Na účte 042 Obstaranie DHM obec eviduje sumu 85491,88 €, čo sú náklady na
prístavbu požiarnej zbrojnice

-

Na zásobách (4320,- €) obec eviduje nákup plastových nádob na separovaný zber
papiera, ktoré budú v budúcom roku dodané do domácností.

7.3 Pohľadávky
Zostatok
k 31.12.2018

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12.2019

1383,48

1934,02

Pohľadávky po lehote splatnosti
Konsolidovaný celok vykazuje pohľadávky vo výške 1934,02 €, z toho
- pohľadávky za preplatky na energiách vo výške 364,57
- preplatok od Spoločného stavebného úradu vo výške 270,45 €
- neuhradené nájomné vo výške 1245,- €
- pohľadávky za komunálny odpad 54,- €
7.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

Záväzky do lehoty splatnosti

13521,70

14712,16

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Konsolidovaný celok vykazuje záväzky v lehote splatnosti vo výške 14712,16 €, z toho
- záväzky zo SF 790,41 €
- záväzky voči dodávateľom 1036,72 €
- záväzky voči zamestnancom (mzdy) 5909,12 €
- záväzky voči poisťovniam a daňovému úradu (odvody z miezd) 5542,91 €
- zrážky z miezd 1433,- €
11

8. Hospodársky výsledok za rok 2019 – vývoj nákladov a výnosov za
konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2018

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

45 504,58

38707,46

51 – Služby

21 356,87

36876,80

141 753,48

168802,52

55,68

125,98

3 937,72

6763,14

64 402,51

68683,80

1 701,55

1936,25

2 577,04

2238,51

0

0

4 864,30

4409,68

245 797,89

276254,14

16 865,74

14709,57

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

960,00

960,00

67 – Mimoriadne výnosy

173,49

52 – Osobné náklady
53 – Služby
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

0,00

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok pred zdanením
/ + kladný HV, - záporný HV /

49 091,95

+36 463,94

54819,48

+27 018,41

Kladný hospodársky výsledok v sume 27018,41 € bol zaúčtovaný na účet
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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9. Ostatné dôležité informácie
9.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Určené
pre
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

Poskytovateľ
Podnikatelia
Z NSK - obec
Ministerstvo vnútra SR
Obv.úrad ŽP Nitra
MV SR
Obvod. úrad Topoľčany CO
ÚPSVaR Topoľčany
Dobrovoľná požiar.ochrana SR
Krajský školský úrad
ÚPSVaR Topoľčany
ÚPSVaR Topoľčany
Z NSK

Suma
v EUR
100,00
1999,79
282,64
71,79
1367,95
107,60
4549,16
1400,00
1581,00
2125,20
2009,12
2499,23

Účelové určenie grantov a
transferov
Na stretnutie dôchodcov
Športový deň v obci, kultúra
Register obyvateľstva, adries
Činnosť- ŽP
Voľby
Odmena skladníkovi CO
Podpora zamestnávania UoZ
Zabezp. Akcieschopnosti DHZ
Vzdelávanie predškolákov
Stravovanie-predškoláci
Podpora zamestnávania UoZ
Šport, kultúra

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
V roku 2019 bola do rozpočtu zapojená a použitá dotácia poskytnutá obci v roku 2018 na
prístavbu požiarnej zbrojnice.

9.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie na bežné výdavky v zmysle VZN
č.20/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v €

Na prevádzku a činnosť

400,00

Základná škola s MŠ Ludanice

Na prevádzku a činnosť

400,00

Zväz telesne postihnutých Ludanice

Na prevádzku a činnosť

250,00

Centrá voľného času

Na prevádzku a činnosť

30,00

Dvorany nad Nitrou

K 31.12.2019 boli všetky dotácie vyúčtované, prostriedky boli čerpané v súlade so zmluvami.
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9.3 Významné investičné akcie v roku 2019
a/ Prístavba požiarnej zbrojnice, celkové náklady projektu vo výške 83 572,28 €. V roku 2019
obec vyčerpala dotáciu MV SR vo výške 29 998,79 € poskytnutú v roku 2018 a z vlastných
fin. prostriedkov použila na prístavbu 21 256,59 €.
Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov v obci z vlastných finančných prostriedkov vo
výške 6 597,60 €.
Detský kovová hojdačka a záhradný domček na detskom ihrisku z vlastných finančných
prostriedkov vo výške 3 248,- €
Nákup techniky z vlastných fin. prostriedkov – traktor, malotraktor, montážna plošina spolu
vo výške 20 932,40 €
V materskej škole boli z vlastných fin. prostriedkov vykonané rekonštrukčné práce v interiéri
(kúpeľňa, WC, kuchyňa) v sume 6 588,52 € a boli nakúpené spotrebiče do kuchyne MŠ
v hodnote 1 321,45 €.
b/ rozpočtová organizácia (MŠ) – neboli realizované

9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie v roku 2020 realizované obcou:
- Nákup mostovej váhy na drobný stavebný odpad
- Rekonštrukcia strechy OcÚ a budovy s.č.218 (bývalá sýpka)
- Prístrešok pre pódium na detskom ihrisku
- Výmena dverí na OcÚ a KD a okien v kuchyni KD
- Oprava fasády OcÚ a KD

9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Na základe uznesenia vláda SR bola dňa 12.marca 2020 na území SR vyhlásená mimoriadna
situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Vzhľadom k tomu, že ide o vysoko infekčné
ochorenie, na základe rozhodnutia vlády boli od 16.marca 2020 zatvorené všetky školské
zariadenia a väčšina prevádzok na celom území SR. Všetky tieto opatrenia budú mať
negatívny vplyv na ekonomiku Slovenskej republiky a samozrejme aj našej obce.
Predpokladá sa veľký výpadok podielových daní, narastá nezamestnanosť vo všetkých
odvetviach hospodárstva. Vzhľadom na pokles podielových daní od ktorých sú obce závislé,
naša obec nebude môcť realizovať väčšinu investičných akcií ako bolo naplánované v roku
2019.

Prílohy:
- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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