Individuálna výročná správa
Obce Nemčice
za rok 2017

Jozef Mokoš
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážené dámy, vážení páni
Predkladám Vám Výročnú správu obce Nemčice za rok 2017, ktorá predstavuje informácie
o dosiahnutých výsledkoch obce v predchádzajúcom období.
Účtovné jednotky v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov sú povinné vyhotoviť výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou
za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Výsledky a informácie v tejto správe
sú dôkazom pokračujúceho pozitívneho ekonomického rastu našej obce.
Účelom výročnej správy je poskytovať verný a pravdivý obraz o účtovnej jednotke, o jej
činnosti, výsledku hospodárenia a ďalšom predpokladanom vývoji.
Obec Nemčice aj v roku 2017 dôsledne plnila úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonných noriem, ktoré je
obec povinná dodržiavať pri zabezpečovaní funkcií samosprávy.
Vo Výročnej správe je zahrnuté hodnotenie hlavne po stránke ekonomickej.
Počas minulého roka žila naša obec bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Zaslúžili
sa o to hlavne členovia našich aktívnych organizácií. Veľkou mierou sa na rozvoji obce a na jej
zveľaďovaní podieľali dobrovoľníci, ktorých počet každým rokom stúpa. Väčšina aktivít
smerovala k podujatiam venovaným matkám, straším občanom a deťom.
Rok 2017 priniesol mnoho práce, čo si vyžadovalo nemalé úsilie. Aktivity v tomto roku
boli zamerané hlavne na rozšírenie a budovanie infraštruktúry, bytovej výstavby, zlepšovanie
životného prostredia a podporu kultúrno-spoločenského života v obci. Počas roka pokračovali
stavebné práce na prestavbe budovy bývalej základnej školy na bytový dom. Bezpečnosť
cestnej premávky v obci sme zvýšili realizovaním trvalého dopravného značenia s výstražnými
svetlami na križovatke na ceste II. triedy smerom na Piešťany. Bola vypracovaná projektová
dokumentácia na individuálnu bytovú výstavbu v oblasti vinohrad, na výstavbu detského
ihriska pri bytovom dome a na terénne úpravy a výsadbu zelene pri bytovom dome. Podarilo
sa nám zrealizovať obnovu verejného priestranstva v centre obce zo získaného nenávratného
finančného príspevku.
V spolupráci s obecným zastupiteľstvom, zamestnancami obce, ako aj obyvateľmi sa nám
podarilo splniť úlohy ktoré sme si predsavzali.
V súčasnosti je naša obec hodnotená pozitívne ako dobre fungujúca a rozvíjajúca sa obec.
Našej obci bola za rok 2015 udelená Pečať rozvoja obcí a miest s názvom „Obec
s predpokladom stabilného rozvoja“.
Obec dosiahla za sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára ďalšie zdroje na jej
rozvoj v nasledujúcom období.
V budúcnosti je potrebné pokračovať v nastolenom trende, s cieľom zabezpečiť trvalý
rozvoj obce, za účelom plnenia jej základných funkcií a vytvárania vhodných podmienok pre
život obyvateľov. Verím že tento cieľ sa nám podarí naplniť v spolupráci s občanmi
a organizáciami.
Na záver ďakujem všetkým občanom za ústretovosť a spoluprácu pri riešení problémov
v obci. Poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, všetkým
členom našich organizácií, ako aj dobrovoľníkom, ktorí spoločnou prácou a úsilím robia našu
obec modernejšou a vyspelejšou.
Jozef Mokoš
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Nemčice
Sídlo: Obecný úrad Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
IČO: 34075429
DIČ: 2021235073
Štatutárny orgán obce: Jozef Mokoš – starosta
Telefón: 038/5312127
Mail: starosta@nemcice.sk
Webová stránka: http://www.nemcice.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Jozef Mokoš
Zástupca starostu obce: Mgr. Anna Martošová
Hlavný kontrolór obce: Mária Hrubá, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom zo dňa
24.6.2015 uznesením č.4/2015 na obdobie 6 rokov. Funkciu HK obce začala vykonávať v
pracovnom pomere od 1.07.2015 na pracovný úväzok: 21 %. V roku 2017 hlavná kontrolórka
obce pracovala v zmysle plánov kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 a II. polrok 2017
schválených obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na obdobie 4 rokov.
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Za poslancov boli zvolení:
1. Lukáš Beneš
2. Ing. Štefan Kerek
3. Marián Kmeť
4. Mg. Anna Martošová
5. Mgr. Jana Patrovičová
6. Peter Štuchal
7. Milan Pätoprstý
Komisie: Komisie zriadené pri Obecnom Zastupiteľstve v Nemčiciach od 1.12.2014:







Komisia finančná
Komisia kultúrna
Komisia športová
Komisia životného prostredia
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu (od 3.12.2015)

Obecný úrad: Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva obce pod
organizačným vedením starostu obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Ing. Eva Cifrová - všeobecné účtovníctvo, rozpočtovníctvo, evidencia hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce, finančné účtovníctvo materskej školy a školskej jedálne,
zapisovateľka na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Ing. Danka Candráková – personalistika a mzdové účtovníctvo, podateľňa, registratúra obce,
overovanie listín a podpisov.
Ing. Martina Šubová - vedenie pokladne, správa miestnych daní a poplatkov, evidencia
obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov.
Daniela Jančovičová – správa budovy a majetku kultúrneho domu, upratovanie kancelárskych
priestorov.
Ing. Mária Hrubá – hlavná kontrolórka obce
Alica Zimová – riaditeľka materskej školy
Janka Pätoprstá – učiteľka materskej školy
Dagmar Rusňáková - učiteľka materskej školy
Tatiana Kamanová – kuchárka školskej jedálne
Mária Mitošinková – školníčka materskej školy
Dana Babicová – vedúca školskej jedálne
Zuzana Neumanová – pomocná pracovná sila v kuchyni
Rozpočtové organizácie: Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu
Príspevkové organizácie: Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Neziskové organizácie založené obcou: Obec nemá zriadenú neziskovú organizáciu
Obchodné spoločnosti založené obcou: Obec nemá založenú obchodnú spoločnosť

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Starostlivosť o všestranný rozvoj obce Nemčice a obyvateľov žijúcich na jej území.
Vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj obce Nemčice, chrániť všetkých jej obyvateľov, ale
aj okolitú prírodu a prírodné zdroje.
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Vízie obce:
Neustále zlepšovanie kvality života obyvateľov obce Nemčice s využitím prírodných,
kultúrnych a historických špecifík obce, zabezpečenie primeraného rozvoja vo všetkých
oblastiach v zmysle princípov udržateľného rozvoja a neustáleho zlepšovania kvality životného
prostredia.
Strategické ciele obce:
 Technická infraštruktúra
Nemčice – obec s dostatočným priestorom pre rozvoj a bývanie pre obyvateľov
 Sociálna infraštruktúra
Nemčice – obec s kvalitnou a účinnou sieťou základnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre
všetkých obyvateľov
 Školstvo, kultúra a šport
Nemčice – obec múdrych a vzdelaných ľudí, hrdých na historickú a kultúrnu hodnotu svojho
rodiska a s modernou predstavou o budúcnosti
 Podnikanie a služby
Nemčice – miesto dlhodobého a trvalo udržateľného rozvoja a prospievajúceho rastu
 Cestovný ruch
Nemčice – obec príťažlivá pre ľudí so záujmom o agroturistiku a letnú turistiku s dostupnosťou
kvalitných ubytovacích a stravovacích služieb
 Životné prostredie
Nemčice – obec kultúrna a čistá, uchovávajúca prírodné a historické dedičstvo pre budúce
generácie, mysliaca ekologicky, podporujúca recykláciu a obnoviteľné zdroje energie

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Stred obce Nemčice sa nachádza v nadmorskej výške 184 m. Nemčice ležia v Podunajskej
nížine na Nitrianskej tabuli, 5 km na ZJZ od Topoľčian v doline potoka Zľavy, ktorý vyviera v
Považskom Inovci pod povrchom Úhrad. V obci Chrabrany sa spája s potokom Bojňanka a
spolu pri Nitrianskej Strede sa vlievajú do rieky Nitry. V minulosti obyvatelia Nemčíc nazývali
pôvodný tok Zľavy Starý potok.
Susedné mestá a obce :
Okresným mestom sú Topoľčany, susedské obce – Tovarníky, Urmince, Veľké Dvorany, Malé
Dvorany, Chrabrany.
Celková rozloha obce : 795 ha
Nadmorská výška : 184 m
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5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2017:
z toho
 občanov (nad 15 rokov)
 detí (do 15 rokov)
Priemerný vek:

1 005
875
130
41,93 roka

Národnostná štruktúra :
 národnosť slovenská:
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažná väčšina obyvateľov obce
Nemčice je rímsko-katolíckeho vyznania.
Vývoj počtu obyvateľov :
Rok

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

Počet obyvateľov

968

968

971

973

966

981

1005

5.3. Ekonomické údaje
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Topoľčany k 31.12.2017: 4,08 %
5.4. Symboly obce
Erb obce :
Erb Obce Nemčice tvoria v modrom štíte pod striebornou holubicou zo zelenej trávnatej pažite
vyrastajúce dva zlaté klasy, sprevádzané po bokoch striebornými hrotmi nahor smerujúcimi
radlicami-čerieslom a lemešom, medzi klasmi je zlatý strapec hrozna so zelenou listnatou
stopkou.

Vlajka obce :
Vlajka Obce Nemčice pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej 2/6, žltej
1/6, bielej 1/6 a zelenej 2/6. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

8

Pečať obce :
Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC NEMČICE“.
5.5. Logo obce
Obec Nemčice nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sa používajú oficiálne symboly
obce a oficiálny názov obce.
5.6. História obce
Obec Nemčice je prvýkrát písomne doložená v listine vydanej v roku 1156. Uvádza sa medzi
dedinami, z ktorých ostrihomský arcibiskup Martýrius udeľuje so súhlasom kráľa Gejzu II.
Desiatok ostrihomským kanonikom. V tejto listine sa Nemčice spomínajú pod názvom
Nemcyc. Poloha Nemčíc, zdá sa nie je náhodná. Cez Nemčice prechádzala v stredoveku stará
obchodná hlavná cesta, doložená v listine z roku 1235. Druhýkrát sa Nemčice písomne
spomínajú v darovacej listine kráľa Belu IV. Z roku 1235. V tejto listine sú zároveň prvýkrát v
histórií doložené aj susedné Topoľčany, ktoré boli v tom čase spolu s dedinami Tovarníky,
Ílovec a Račice darované dvoranovi Dionýzovi z rodu Turje.
Od 1.12.1976 Nemčice tvorili jednu z pričlenených častí mesta Topoľčany. Po takmer
osemnásťročnom spolužití s okresným mestom občania Nemčíc vyjadrili svoju vôľu žiť a
hospodáriť v samostatnej obci. Prvým krokom k osamostatneniu sa od Topoľčian bolo
založenie petičného výboru 18. Júna 1994. Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch vyhlásilo
konanie referenda na 16. Júla 1994. Výsledky obecného referenda potvrdili, že občania chcú
žiť v samostatnej obci Nemčice. Vláda SR svojím uznesením č. 258/1995 odčlenila obec
Nemčice od mesta Topoľčany.
5.7. Pamiatky
 Rímskokatolícky kostol sv. Ducha v Nemčiciach - prvá písomná zmienka o kostole
hodnoverne doložená z rokov 1332-1337.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
 hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva
 starostlivosť o životné prostredie
Spoločný stavebný úrad, ktorý má sídlo Meste Topoľčany – Mestský úrad zabezpečuje pre
obec výkon agend:
- stavebné a vyvlastňovacie konanie
- pozemné komunikácie
- opatrovateľská služba
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Materská škola Nemčice
6.2. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
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Obec poskytuje opatrovateľskú službu opatrovaním občanov vo svojich domácnostiach na
základe zmluvy s Občianskym združením Spokojnosť Topoľčany.
6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Spoločenský a kultúrny život v obci je zabezpečovaný kultúrnymi a spoločenskými akciami,
ktoré obec organizuje v Kultúrnom dome a na futbalovom ihrisku. Na spoločenskom
a kultúrnom živote sa aktívne zúčastňujú miestne organizácie ako „Jednota klub dôchodcov“,
„Dychová hudba Nemčičanka“, „Telovýchovná jednota“ občianske združenie „Nemčický
Dobrovoľník“.
V kultúrnom dome obec robí kultúrne akcie, ako tradičný ples športovcov, pochovávanie basy,
hodová zábava, oslavy dňa matiek, deň detí, október mesiac úcty k starším, Mikuláš.
6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
BOPAL s. r .o.

Nemčice 91/11

KERAMONT SK s. r. o.

Hlohovská cesta

PEMAT Slovakia s. r. o.

Hlohovská cesta

PATROPLAST spol. s. r.o.

Hlohovská cesta 344

ZAMAT s.r.o.

Hlohovská cesta

František Huba FRH-KOVO

Hlohovská cesta

Peter Vavrík

Hlohovská cesta

Autoservis PREMAT

Hlohovská cesta

Palette-Wood s. r. o.

Hlohovská cesta

TOP COLOR s.r.o.

Hlohovská cesta 344

Pohostinstvo LINDA

Školská 5

Vistéria-Anna Melušová

Hlohovská cesta

GERSTER - DESIGN, s. r .o.

Nemčice 117

Jozef Kucha Stolárstvo

Kapusnícka 272

Bistro na malej breze

Hlohovská 387

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.59/2016
ako viacročný rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 bez programovej štruktúry.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
a) prvá zmena č. I/2017/OZ - OZ schválená dňa 23.3.2017 uznesením č. 35/2017
b) druhá zmena č. II/2017/ST- OZ berie na vedomie dňa 22.6.2017 uznesením č. 47/2017
c) tretia zmena č. III/2017/OZ - OZ schválená dňa 22.6.2017 uznesením č. 48/2017
d) štvrtá zmena č. IV/2017/ST - OZ berie na vedomie dňa 21.9.2017 uznesením č. 59/2017
e) piata zmena č. V/2017/OZ - OZ schválená dňa 21.9.2017 uznesením č. 60/2017
f) šiesta zmena č.VI/2017/ST- OZ berie na vedomie dňa 23.11.2017 uznesením č. 71/2017
g) siedma zmena č.VII/2017/ST-OZ berie na vedomie dňa 15.3.2018 uznesením č. 2/2018
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

376 153,00

464 788,00

448 235,39

96,00

337 153,00
16 000,00
23 000,00
375 135,00

364 857,00
16 000,00
83 931,00
398 541,00

361 838,80
2 466,00
83 930,59
366 975,91

99,00
15,00
100,00
92,00

311 889 ,00
63 246,00
0,00
+ 1 018,00

332 498,00
66 043,00
0,00
+ 66 247,00

306 195,90
60 780,01
0,00
81 259,48

92,00
92,00
0,00
122,66

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
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 31.12.2017 v EUR
361 838,80
306 195,90
+ 55 642,90
2 466,00
60 780,01
- 58 314,01
- 2 671,11
0,00
- 2 671,11
83 930,59
0,00
+ 83 930,59
448 235,39
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VÝDAVKY SPOLU

366 975,91
+ 81 259,48
0,00
+ 81 259,48

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Celkové hospodárenie obce po vylúčení z prebytku

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 schodok vo výške 2 671,11 EUR.
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo
výške 55 642,90 EUR. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 58 314,01 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a výsledkom finančných operácií. Bilancia finančných operácií
je kladný zostatok z finančných operácií vo výške 83 930,59 EUR.
Na tvorbu rezervného fondu za rok 2017 navrhujeme použiť finančné prostriedky vo výške
81 259,48 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2017
448 235,39

Rozpočet
na rok 2018
315 996,00

Rozpočet
na rok 2019
328 636,00

Rozpočet
na rok 2020
341 781,00

361 838,80
2 466,00
83 930,59

315 996,00
0,00
0,00

328 636,00
0,00
0,00

341 781,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
366 975,91

Rozpočet
na rok 2018
315 854,00

Rozpočet
na rok 2019
285 032,00

Rozpočet
na rok 2020
296 433,00

306 195,90

274 069,00

285 032,00

296 433,00

60 780,01
0,00

41 785,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
na rok 2018

Majetok spolu

1 332 394,47

1 287 865,41

1 359 094,00

Neobežný majetok spolu

1 223 117,93

1 160 463,97

1 280 931,00

1 067,40

3 844,30

0,00

1 050 149,08

984 718,22

1 108 170,00

Dlhodobý finančný majetok

171 901,45

171 901,45

172 761,00

Obežný majetok spolu

108 402,80

127 052,89

77 136,00

703,70

416,66

743,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

2 361,25

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

16 084,37

35 067,74

6 030,00

Finančné účty

91 614,73

89 207,24

70 363,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

873,74

348,55

1 027,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
na rok 2018

1 332 394,47

1 287 865,41

1 359 094,00

728 115,00

752 458,09

768 342,00

10,44

10,44

10,00

0,00

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

728 104,56

752 447,65

768 332,00

Záväzky

104 129,84

63 988,17

62 969,00

900,00

900,00

900,00

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

84 219,54

42 701,35

0,00

Krátkodobé záväzky

19 010,30

20 386,78

32 069,00

0,00

0,04

30 000,00

500 149,63

471 419,15

527 783,00

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
 prírastkov/úbytkov majetku a predaja dlhodobého majetku
Obec na účte 021 001 – Stavby – Obec Nemčice v r. 2017 vyradila majetok:
- Stavbu – Budova základnej školy súp. č.28 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
„C“, parc.č. 1101 v hodnote 4 431,39 Eur; v dôsledku predaja nehnuteľnosti firme
REVISTAV, s.r.o. Bratislava za účelom prestavby budovy na 18 nájomných bytov.
Obec na účte 022 001 – Samostatne hnuteľné veci a súbory Nemčice r. 2017
vyradila majetok v dôsledku morálneho a fyzického opotrebenia kuchynskú rúru obstaranú
1.1.2000 v hodnote 1 157,64 a elektrický kábel obstaraný 1.1.2000 v hodnote 1 206,96
Eur.
Obec na účte 028 003 Drobný dlhodobý hmotný majetok v r. 2017
obstarala a zaradila drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 5 406,68 Eur.
Obec na účte 031 001 – Pozemky v r. 2017 zaradila pozemok - parcela KN C č. 189,
druh pozemku orná pôda vo výmere 1030 m2, LV 1483, v kúpnej cene 9 460,40 Eur,
v dôsledku kúpy od Slovenského pozemkového fondu Bratislava na základe Kúpnej
zmluvy č. 03570/2016-PKZ-K40728/16.00 zo dňa 11.4.2017.
Obec na účte 041 001 – Obstaranie DNHM v r. 2017
obstarala návrh zmien územného plánu Obce Nemčice v hodnote 2 776,90 Eur.

1.
2.
3.
4.

Obec na účte 042 – Obstaranie DHM v r. 2017 obstarávala:
Drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 5 406,68 Eur
Projektová dokumentácia - detské ihrisko pri bytovom dome v hodnote 216,00 Eur
Projektová dokumentácia - terénne úpravy a výsadba zelene pri byt.dome v hodnote
620,00 Eur
Projektová dokumentácia – IBV RD - Urbanistická zastavovacia štúdia v hodnote
780,00 Eur

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 023,71

19 205,24

Pohľadávky po lehote splatnosti

13 060,66

15 862,50
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8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

102 925,78

62 423,92

Záväzky po lehote splatnosti

304,06

664,21

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
 nárast/pokles pohľadávok, nárast/pokles záväzkov
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok
súvahy
Pohľadávky z nedaňových
068
príjmov obcí
Pohľadávky z daňových
príjmov obcí

Hodnota
Opis
pohľadávok
4 994,72 Pohľadávky za prenájom
nebytových priestorov, za
poplatok za tuhý
komunálny odpad
1 534,87 Pohľadávky za daň
zo stavieb , daň z bytov,
daň z pozemkov, daň za
psa
6 529,59

069

Spolu:
a) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Ostatné dlhodobé
záväzky

Záväzky zo sociálneho
fondu
Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi
sociálneho
a zdravotného poistenia
Ostatné priame dane
Spolu:

Hodnota záväzku
Opis
41 784,55 Záväzok za práce na obnove miestnych
komunikácií firme Ing. Jozef Horniak
VIALE Levice na základe zmluvy
o dielo zo dňa 30.9.2014
916,80 Tvorba a použitie SF
4 102,17 Záväzky z dodania tovarov a služieb
7 417,54 Záväzky voči zamestnancom – mzdy za
12/2017
4 519,21 Záväzky voči Sociálnej poisťovni
a zdravotným poisťovniam – odvody zo
miezd za 12/2017
919,35 Záväzky voči Daňovému úradu – daň z
príjmu za 12/2017
59 659,62
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9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
rok 2018

401 051,93

387 494,99

395 070,00

50 – Spotrebované nákupy

48 614,72

49 393,00

51 798,00

51 – Služby

71 511,34

64 542,80

75 462,00

162 352,30

174 563,64

171 322,00

1 288,95

2 010,27

1 360,00

29 272,41

3 437,33

1 508,00

74 551,34

82 813,94

78 670,00

2 798,37

2 223,60

3 698,00

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

10 662,50

8 509,90

11 252,00

0,00

0,51

0,00

388 495,38

411 838,08

431 656,00

14 733,20

13 207,92

22 779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311 806,80

318 478,71

336 266,00

21 873,07

37 662,81

30 314,00

900,00

900,00

950,00

69,83

3,35

74,00

0,00

0,00

0,00

39 112,48

41 585,29

41 273,00

12 556,55

+ 24 343,09

+ 36 586,00

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

Výnosy
60 – Tržby za vlastné
výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné
výnosy a výnosy z platkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv OP
z prevádz. a fin. činnosti
a zúčt. časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpoč. príjmov obciach,
VÚC a v RO a PO zriad.
obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný
HV/

-

16

Hospodársky výsledok kladný v sume 24 343,09 EUR bol zúčtovaný na účet 428 017 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov : náklady v roku 2017 s porovnaním za rok 2016 boli o 13 556,94 EUR nižšie a to
z dôvodu zníženia nákladov na služby, ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť, nákladov
na transfery a nákladov z odvodov príjmov. Výnosy sú v porovnaní s rokom 2016 vyššie
o 23 342,70 EUR. Zvýšenie bolo zaznamenané hlavne v položke daňové a colné výnosy a
výnosy z poplatkov, ostatné výnosy a tiež výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1

Prijaté granty a transfery

Obec Nemčice prijala v roku 2017 nasledovné bežné a kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu Suma prijatých
finančných
prostriedkov v EUR

Bežné výdavky spolu,
z toho:
11 541,01
Okresný úrad Nitra,
Odbor školstva
MV SR
Okresný úrad Nitra,
Odbor starostlivosti
o životné prostredie
MV SR, Sekcia verejnej
správy

Výchova a vzdelávanie detí
Materskej škôlky
Voľby do VUC 2017
Starostlivosť o životné prostredie

1 360,00
420,15

90,93
Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľstva
321,09

MV SR, Sekcia verejnej
správy

Hlásenie registra adries
608,40

ÚPSVaR Topoľčany

ÚPSVaR Topoľčany

ÚPSVaR Topoľčany
ÚPSVaR Topoľčany

Príspevok na podporu vytvárania
prac.miest“Cesta z kruhu
nezamestnanosti“ /§ 54 ods.1
písm.a/ Zák.5/2004 Z.z./
Príspevok na podporu vytvorenia
pracovného miesta pre
znevýhodnených UoZ “Šanca na
zamestnanie“/§ 54 odst.1 písm.
a/Zák.5/2004 Z.z./
Podpora na výchovu k stravovacím
návykom dieťaťa
Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa

1 752,16

1 692,08
399,60
16,60
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NSK Nitra
NSK Nitra

Kultúra – „Deň matiek“
Šport-„Športové popoludnie-MDD“

NSK Nitra

Obnova obcí-„Obnova verejného
priestranstva v centre
obce“/LEADER NSK/

380,00

600,00

3 900,00

Kapitálové transfery
a granty spolu, z toho:
0,00
0,00
Spolu bežné
a kapitálové výdavky:

11 541,01

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
 Obnova obcí-„Obnova verejného priestranstva v centre obce“/LEADER NSK/ – dotácia
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja bola prijatá na účet obce dňa 8.8.2017 vo
výške 3 900,- Eur. Obec na spolufinancovanie tejto akcie použila zo svojho rozpočtu
498,20 Eur.
10.2

Poskytnuté dotácie

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.5/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Rímskokatolícka cirkev, DŠÚ, ZŠ sv. Don
Bosca, Topoľčany

Na prevádzku a mzdy na
žiaka školského zariadenia
CVČ /zml.č.1/2017/
Na bežné výdavky spojené
s činnosťou a prevádzkou
TJ /zml.č.2/2017 /
Na prevádzku a mzdy na
žiaka školského zariadenia
CVČ /zml.č.3/2017/
Na prevádzku a mzdy na
žiaka školského zariadenia
CVČ /zml.č. 4/2017/
Na prevádzku a mzdy na
žiaka školského zariadenia
CVČ /zml. č.5/2017/

Telovýchovná jednota Nemčice
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Nitra,Diecézny školský úrad, ZŠ sv.
Ladislava Topoľčany
ZŠ J. Hollého Topoľčany
ZŠ Tribečská Topoľčany
Bežné výdavky spolu:
Spoločenstvo obcí topoľčianskoduchonského mikroregiónu /SOTDUM/
Kapitálové výdavky spolu:

Na kompostéry

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

50,00

7 000,00

350,00

1 000,00

500,00

8 900,00
2 161,25
2 161,25
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

Obnova verejného priestranstva v centre obce
Prestavba budovy základnej školy na bytový dom
Dopravné značenie križovatky Nemčice

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

-

-

Rekonštrukcia chodníkov v obci na ulici Piešťanská
Vybudovanie závlahového systému na ihrisku
Vybudovanie detského ihriska pri bytovom dome
Terénne úpravy a výsadba zelene - renovácia dostavba ZŠ na bytový dom - Nemčice
Zateplenie a modernizácia Kultúrneho domu Nemčice
Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov materskej školy
Investičná bytová výstavba v lokalite vinohrad

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.
Vypracoval: Ing. Eva Cifrová

Schválil: Jozef Mokoš-starosta obce

V Nemčiciach, dňa 20.8.2018

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