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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
výročná správa obce Trstená na Ostrove za rok 2017, ktorú Vám predkladám, poskytuje
pravdivý a nestranný pohľad na zabezpečované činnosti a dosiahnuté výsledky obce.
Individuálna výročná správa obce Trstená na Ostrove za rok 2017 je zostavená na základe
výsledkov ekonomických ukazovateľov počas celého roku 2017.
Rozvíjať
jednu obec, obnovovať, udržať pohromade komunitu a prispievať
k lokálpatriotizmu patrí medzi najväčšie výzvy. Úlohou starostu je vidieť, počuť požiadavky
občanov a usmerňovať činnosti obce, zapájať rôzne miestne združenia do kultúrneho,
športového a spoločenského života obce.
Úspechy, získané dotácie sú výsledkom práce nás všetkých. Aj rok 2017 nám ponúkol veľa
možností na získanie dotácií. Naša obec podala 28 žiadostí na rôzne programy, na rozvoj obce,
z toho 20 bolo úspešných. Medzi náš najväčší úspech určite patrí získanie dotácie z maďarskej
nadácie Bethlen Gábor Zrt., z ktorej opravíme kúrenie v miestnej materskej škole, kompletne
zrekonštruujeme vonkajšie ihrisko, vnútorné vybavenie a rozšírenie materskej školy.
Vysporiadali sme majetkovo - právne vzťahy s pozemkami pod budovou základnej
a materskej školy, ťahalo sa to 50 rokov. Môžeme byť pokojní, budova aj pozemok patria do
majetku obce, čo je pri žiadostiach o dotáciu veľmi dôležité. Vysporiadali sme viac
majetkových vzťahov v prospech obce.
V roku 2017 vznikol miestny spevácky zbor, ktorý má 16 členov. Okrem toho, že sa členovia
vždy tešia na týždenné pravidelné stretnutie, ešte nám aj skrášľujú obecné kultúrne podujatia.
Na to, aby sme sa ako obec vedeli neustále rozvíjať a udržať si mladých tu v obci, musíme
pravidelne sledovať vypísané výzvy na dotácie a chytiť sa každej príležitosti.
Rok 2018 bude pre nás opäť rokom výziev. Chcela by som, aby boli naši obyvatelia pyšní na
svoju obec, aby sa aj naďalej aktívne zapájali do miestnych akcií, podujatí a brigád. Aby
miestne dobrovoľnícke zväzy naďalej odvádzali prácu, ktorá bude pre radosť nás všetkých.
Treba, aby každodenná práca starostu bola zmyselná a produktívna.

Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
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2. Identifikačné údaje
Názov: Obec Trstená na Ostrove
Sídlo: Obecný úrad, 930 04 Trstená na Ostrove č. 20
Štatutárny orgán obce: starosta
IČO: 00305782
DIČ: 2021139802
Telefón: 031/5547122
e-mail: ocutrstenano@stonline.sk
web: www.trstenanaostrove.ocu.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Zuzana Bónová

Zástupca starostu obce:

Virág Török

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Sibyla Szabóová do 31.11.2017
Bc. Vojtech Ravasz od 01.12.2017

Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2014 na obdobie 4 rokov v počte 7.
Obecné zastupiteľstvo:

Komisie:

Robert Balázs
Gejza Dobóczky / vzdal sa mandátu 16.06.2015/
Ján Culka
/zložil sľub 16.06.2015/
Ladislav Gódány
Anikó Mészárosová
Mgr. Katarína Mészárosová
Virág Török
Ladislav Vízi
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov

Komisia športu, školstva a kultúry
Komisia výstavby a rozvoja dediny
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Obecný úrad: Anikó Csikmáková

4

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslaním obce Trstená na Ostrove je slúžiť obyvateľom obce, poskytovať kvalitné služby
vedúce k spokojnosti obyvateľov obce a napĺňaniu ich spoločenských a ekonomických potrieb.
V súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi zabezpečiť efektívne a transparentne
vynakladanie verejných zdrojov, viesť zodpovednú rozpočtovú politiku a vytvárať vhodné
podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj obce.
Vízie obce:
- formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva 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
- aktívnou prezentáciou obce a účinnou komunikáciu starostu a poslancov OZ zvyšovať
záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných
- posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života, poľnohospodárskej výroby.
Ciele obce:
Cieľom Obce Trstená na Ostrove je stať sa príjemným miestom pre život obyvateľov s
rozvinutou infraštruktúrou a s vysokým štandardom služieb. Medzi najvýznamnejšie budúce
aktivity obce patrí vybudovanie kanalizácie odpadových vôd a zabezpečenie rekonštrukcie
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.

5. Základná charakteristika Obce Trstená na Ostrove
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 : obec Trstená na Ostrove leží v Podunajskej nížine v južnej časti
Žitného ostrova na brehu Dunaja
Susedné mestá a obce : Horný Bar, Jurová, Baka, Gabčíkovo
Celková rozloha obce : 615 ha
Nadmorská výška :

116 m
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 90 obyv./km
Základné demografické ukazovatele za roky 2012 – 2017
Rok
Počet obyvateľov ženy muži narodení zomrelí
k 1.1. spolu
2012 551
286 265
6
4
2013 561
295 266
3
7
2014 564
298 266
3
3
2015 573
273 300
3
7
2016 572
271 301
5
6
2017 573
270 303
5
6

prisťahovaní vysťahovaní
10
10
16
5
5
15

2
3
7
2
3
2

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov k 31.12.2017 je 584 osôb, z toho počet mužov
274 a počet žien 310.
narodení v roku 2017

5

úmrtí v roku 2017

6

prisťahovali

15

odsťahovali
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Národnostné zloženie obyvateľstva na základe SOBD 2001 a 2011

Národnosť

2001

2011

Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Ostatné, nezistené

34
496
1
1

72
473
1
1

Spolu

532

547
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Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného školského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
2001
2011
Základné
164
123
Učňovské (bez maturity)
143
106
Stredné odborné (bez maturity)
6
65
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
21
24
Úplné stredné odborné (s maturitou)
56
91
Úplné stredné všeobecné
29
27
Vyššie
2
13
Vysokoškolské bakalárske
2
9
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
6
17
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
8
26
Ostatní bez udania školského vzdelania
4
6
Ostatní bez školského vzdelania
1
66
Deti do 16 rokov
98
Spolu:
532
547
Pozn.: Údaje získané zo ŠÚ SR (SOBD 2001, 2011)

5. 3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : stagnujúci
Nezamestnanosť v okrese : 2,91 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci
5.4. História obce
Obec sa po prvý raz spomína v listine z roku 1250 v spojení Udvornice de Nadast.
Pomenovanie možno odvodiť od maďarského označenia pre trstinu (nád) resp. miesto zarastené
trstinou (nádas) s pridaním prípony –d. Údaje o presnom dátume vzniku usadlosti nemáme.
Medzi usadlosťami, ktoré mali chrániť hranice, ešte nefiguruje. Podľa Geografického slovníka
Uhorska (Magyarország geográfiai szótára), ktorý vyšiel pod redakciou Adolfa Fényesa,
existovalo v polovici minulého storočia na území Uhorska 15 obcí s týmto názvom (rátame
medzi ne napr. aj Trstenú na Orave). O žitnoostrovskej Trstenej vo Fényesovom pramennom
diele nájdeme len toľko, že išlo o Maďarmi obývanú obec v Bratislavskej stolici na pol hodiny
pešej chôdze od Horného Baru. V tom čase ju obývalo 844 rímskych katolíkov a 11 izraelitov.
Podľa slovníka bola ornica v chotári úrodná a darilo sa hovädziemu dobytku. Zemepáni boli
miestni zemania. Najbližšia pošta bola v Šamoríne.
Borovszky píše, že Trstená je žitnoostrovská maďarská obec s 88 domami a 505
obyvateľmi rímskokatolíckeho vierovyznania. Obec je dedičným sídlom Sárköziovcov,
Sághiovcov a Dömösközyovcov. Pod názvom Nádasd je zaznamenaná v listinách z roku 1397.
Kráľ Žigmund uviedol do tunajších majetkov šľachticov Ondreja a Mateja. Potom kráľ roku
1412 daroval časť obce bratislavskému mešťanovi Ondrejovi Malathovi. V súpise z roku 1553
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majú po jednej porte Emerich Sághi a Krištof Sárközy. Časť majetku Sághiovcov prešla
v druhej polovici minulého storočia do rúk rodiny Bartalovcov. Trstená na Ostrove nemala
vlastný kostol, na poštu chodili obyvatelia do obce Baka, telegrafovať do Gabčíkova
a k železnici do Dunajskej Stredy.
O minulosti Trstenej uvádza zaujímavé fakty aj dr. Komlóssy. Píše, že okolie usadlosti
bolo kedysi pokryté močiarmi, jazerami, ale hlavne trstinou. Najstaršie miestne rodiny Sághiovci, Sárköziovci a Dömöközyovci – sa zaoberali najmä rybolovom, poľovníctvom
a chovom zvierat. Nepravidelný pôdorys obce vznikol práve kvôli množstvu vodných plôch.
Domy sa totiž stavali iba na vyvýšených miestach. Obyvatelia obce boli od nepamäti šľachtickí
komposesori (spoludržitelia).
Deti z Trstenej chodili spočiatku do školy do Baky, kde bol v polovici 19. stor. ich
učiteľom v prenajatom dome Vincze Rózsa. Roku 1870 sa obec z hľadiska školskej dochádzky
osamostatnila, ale prvá škola v Trstenej bola postavená až roku 1876. Pozostávala z jednej
miestnosti, ktorá susedila s bytom učiteľa. Od roku 1913 sa v maďarskom názve používa
upresňujúci prívlastok Csallóköz– a slovenský názov dostala obec až v roku 1927.
Podľa posledných údajov mala Trstená na Ostrove rozlohu 625 hektárov a v 151
domoch bývalo 506 obyvateľov (472 Maďarov, 32 Slovákov a 1 Čech).
5.5. Pamätihodnosti obce:
Zvonica – je umiestnená v strede dediny.

Prícestný kamenný kríž s vysokým reliéfom P. Márie pod Ukrižovaným. Ľudová kamenárska
práca z 1. tretiny 19. storočia.
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Pamätný stĺp bol postavený v roku 2011 na pamiatku vysťahovalcov v rokoch 1947-1948.

Kaplnka bola postavená v roku 1879 na pamiatku Sedembolestnej Panny Márie

Na cintoríne sa nachádza pamätník I. a II. svetovej vojny, bol postavený v roku 1998.
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Pamätný stĺp – bol postavený na výročie „760 rokov v srdci Žitného Ostrova ″

5.6. Symboly obce
Erb obce má podobu v červenom štíte na strednom vrchu zeleného trojvršia strieborné obrnené
rameno, ozbrojené striebornou šabľou so zlatou rukoväťou.

10

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej , bielej
a zelenej.

Pečať obce Trstená na Ostrove je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC TRSTENÁ NA OSTROVE.

5.7. Logo obce
Obec Trstená na Ostrove nemá logo.

6. Plnenie funkcií obce ( prenesené kompetencie, originálne kompetencie )
V zmysle zákona č. 369/1990 je obec Trstená na Ostrove samostatným územným celkom
Slovenskej republiky. Obec združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a ako
právnická osoba za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a
z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže používať návratné zdroje financovania a
prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce,
resp. na plnenie inej úlohy v štátnom záujme môže obec získať dotáciu zo strany štátu. Svoje
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úlohy a program môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnym krajom či inými právnickými alebo fyzickými osobami.
Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok a zachovať ho v
nezmenšenej hodnote. Darovať nehnuteľný majetok, ktorý je vlastníctvom obce, je neprípustné.
Majetok obce možno použiť len na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. v zmysle neskorších predpisov o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve upravuje podiely obce na daniach v správe štátu.
Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý bol prenesený na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V
súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa všetky ďalšie dotácie
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu kapitoly štátneho
rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti príslušná činnosť patrí.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v znení neskorších
predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou osobou zapísanou v registri
organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike v
znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je základnou legislatívnou
normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí.
Tento zákon upravuje povinnosť rozpočtových organizácií a obcí účtovať v sústave
podvojného účtovníctva. Účtovnú závierku zákon definuje ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. Cieľom účtovnej závierky
je poskytnúť vecný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie v účtovnej závierke sú
užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné, spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej
účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť
rovnako overený audítorom. Pre obce to stanovuje paragraf 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka predstavuje kontinuálny
proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok
a následné predloženie účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené
miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku
pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočňujú pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňajú tieto okruhy
činností:
- inventarizáciu
- kontrolu bilančnej kontinuity
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia
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- kontrolu zaúčtovania odpisov
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje takto:
- zistia sa obraty jednotlivých účtov
- zistia sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia
- zistí sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Trstená na Ostrove
Riaditeľka: Adriana Krascsenitsová
Adresa: 930 04 Trstená na Ostrove 128
telefón: +421 031 55 47 130
Počet žiakov: 17 žiakov materskej školy
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Trstená na Ostrove bola k 31.08.2016
vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR a Školský klub detí pri ZŠ s VJM .
Dôvodom návrhu na vyradenie Základnej školy a vyučovacím jazykom maďarským Trstená na
Ostrove č. 128, 930 04 Trstená na Ostrove a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení sú
predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré sú spôsobené dôsledkom výrazného zníženia počtu
žiakov a naplnenosti tried uvedenej školy.
6.2. Partner pošta
Adresa: 930 04 Trstená na Ostrove 194
Telefón: +421 031 55 47 205
6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci sa realizuje prostredníctvom záujmových združení,
dobrovoľníkov, jednotlivcov a neziskových organizácií. Miestom na organizovanie
spoločenských a kultúrnych akcií je najmä kultúrny dom a športové ihrisko. V obci pôsobí
športový klub futbalistov a dobrovoľný hasičský zbor.
Medzi spoločenské a kultúrne akcie usporiadaných v roku 2017 patria kultúrne podujatia
miestneho významu s názvom „Deň matiek“, „Deň detí“, „Deň obce“, „Deň dôchodcov“, „Deň
zdravia“, „ Zákuskový festival“, stretnutie 20. ročník kult. festivalu NÁDASOK. Každoročne
sa pre deti organizuje Mikulášska oslava a pre širokú verejnosť je pripravený Novoročný
koncert. .
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6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Predaj potravín a zmiešaného tovaru
- Potraviny BARTAL
Predajňa – butik
-M BOUTIQUE - Mária Szalayová
Reštaurácie a pohostinské zariadenia
- Štefan Nagy EXPRESSO pri futbalovom ihrisku
- Pohostinstvo DUNA - Vendéglő
- SÁMÁN – pension - restaurant
Autoopravovňa :
- Autoopravovňa Juraj Dobsa
a živnostníci rôzneho remesla.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2017. Obec v roku 2017 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, kapitálový rozpočet nebol a rozpočet
finančných operácií je spracovaný ako vyrovnaný pre rok 2017.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.02.2017 uznesením č.6/2/2017
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.04.2017 uznesením č. 20/3/2017
- druhá zmena schválená dňa 31.07.2017 uznesením č. 48/7/2017
- tretia zmena schválená dňa 23.08.2017 uznesením č. 56/8/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 06.11.2017 uznesením č. 71/10/2017
- piata zmena schválená dňa 11.12.2017 uznesením č. 89/11/2017
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

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

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

227 527

399 216

397 142

99,00

224 227
0
3 300
0

234 822
127 453
36 941
0

225 396
127 853
43 893
0

95,99
100,31
118,82
x

217 165

282 269

280 678

99,00

213 865
0
3 300
0

238 181
40 788
3300
0

241 657
35 721
3 300
0

101,46
87,58
100,00
x

10 362

116 947

116 464

x

7.2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017

Hospodárenie obce

225 396
225 396
241 657
241 657
-16 261
127 853
127 853
35 721
35 721
92 132
75 871
107 122
-31 251
43 893
3 300
40 593
397 142
280 678
116 464
116 232
232

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Schodok rozpočtu v sume 31 251 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
17 741 EUR
- z finančných operácii
/ úver- na nájomné pozemkov MŠ
17 042 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 40 593. EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
Vylúčiť z prebytku zábezpeku
Zostatok finančných operácií v sume 232 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
232 EUR

31 251 EUR
9 110 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 232 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
397 142

Plán na
rok 2018
351 755

Plán na rok Plán na rok
2019
2020
235 120
245 110

225 396
127 853
43 893

227 888
5 000
118 867

229 120
0
6 000

239 110
0
6 000

Skutočnosť
k 31.12.2017
280 678

Plán na
rok 2018
342 596

Plán na
rok 2019
233 892

Plán na rok
2020
243 622

241 657
35 721
3 300

227 774
108 822
6 000

228 892
0
6 000

237 622
0
6 000

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

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2016
555 098

Skutočnosť
k 31.12.2017
679 637

Predpoklad
na rok 2017
606 621

524 578

545 043

581 121

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

421 457

441 922

478 000

Dlhodobý finančný majetok

103 121

103 121

103 121

30 520

134 534

23 500

8 658

13 794

3 500

21 862

120 740

20 000

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

2 000

Skutočnosť
k 31.12.2016
555 098

Skutočnosť
k 31.12.2017
679 637

Predpoklad
na rok 2018
606 621

486 794

488 475

533 841

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

Fondy

0

0

486 794

488 475

533 841

28 480

161 719

41 301

800

800

800

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

107 122

Dlhodobé záväzky

169

182

356

Krátkodobé záväzky

10 087

22 470

15 000

Bankové úvery a výpomoci

17 424

31 145

25 145

Časové rozlíšenie

39 824

29 443

31 479

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

predaja dlhodobého majetku - predaj pozemkov
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8.3. Pohľadávky
Stav
k 31.12 2016

Stav
k 31.12 2017

8 658

13 794

Záväzky

Stav
k 31.12 2016

Stav
k 31.12 2017

Záväzky

28 480

161 720

Záväzky do SF

169

1829

Zákonné rezervy

800

800

Dlhodobé záväzky - úver

17 424

31 145

Záväzky voči dodávateľom

2 304

3 609

Zúčtovanie s org. SP a ZP a dane

3 776

4 419

Zamestnanci

4 008

5 332

Pohľadávky
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky

Z toho:

9. Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
rok 2018

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

38 536

34 233

27 000

51 – Služby

88 555

68 625

30 000

52 – Osobné náklady

128 633

122 396

120 000

53 – Dane a poplatky

59

10

60

3563

12 946

5 000

19 315

20 771

18 000

1 554

1 882

2 000

0

0

0

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

0

0

0

1

1

1

87

95

150

0

0

0

0

0

0

197 068

194 833

180 000

4 012

32 494

800

800

800

800

1

355

2

0

0

0

154 606

33 968

35 000

76 361

1 681

14 691

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
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
/

Hospodársky výsledok kladný v sume 1 681,00 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
a)
Poskytovateľ

-1Obvodný úrad D. Streda

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Dotácia na evidenciu
obyvateľstva
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

-3186

186

0

Krajský školský úrad
Trnava
ÚPSV a R Dun. Streda

Dotácia na činnosť MŠ

706

706

0

Dotácia na dobr. činnosť

4266

4266

0

Obvodný úrad D. Streda

Dotácia na činnosť matriky

1933

1933

0

Obvodný úrad D. Streda

Dotácia na register adries

424

424

Krajský stavebný úrad
Trnava
Krajský úrad ŽP Trnava

Dotácia na stavebnú činnosť

523

523

0

Dotácia na životné prostredie

52

52

0

Krajský úrad CD Trnava

Dotácia na CD

24

24

0

Ministerstvo financií SR

ROEP

0

0

Obvodný úrad D. Streda

Voľby

568

568

TTSK

Dotácia NÁDASDOK

400

400

TTSK

Dotácia seniorov

400

400

TTSK

Dotácia zdravie nad zlato

500

500

TTSK

Dotácia na fitpark v 21 str.

500

500

Úrad vlády

Dotácia NÁDASDOK

500

500

Dobrovoľná požiarna ochr.
Bratislava
TESCO

DHZ

3 000

3 000

Dotácia na detské ihrisko

1 300

1 300

Bethlen Gábor
Alapítványkezelő zrt.

KD kuchyňa

1964

1964
0

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2010 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

ŠK TEAM

na činnosť futbalového oddielu

1 791

OHZ

na činnosť OHZ

2 821

CSEMADOK

Kultúrne podujatia

1 000

CSAK

Ping - pong

338
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
- vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 205/13, 205/14, 205/5.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladaná investičná akcia realizovaná v budúcich rokoch:
-

KANALIZÁCIA – „REGIÓN DUNAJSKÁ STREDA – odvedenie a čistenie
odpadových vôd „
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Trstená na Ostrove
Zberný dvor
Rekonštrukcia budovy so súp.č. 194
Drevený ALTÁNOK
Kamerový systém

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 nezaznamenala žiadne riziká a neistoty, ktoré by mali negatívny dopad na hospodárenie
obce.

Vypracovala: Anikó Csikmáková
predkladá: Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
V Trstenej na Ostrove dňa 09.02.2018

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