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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2021 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac
uspokojili potreby našich občanov. Ako každý rok aj v tomto roku sme chceli
zorganizovať viacero akcií: fašiangovú zábavu, deň matiek, stavanie mája,
súťaže vo varení gulášu, výstavu ovocia a zeleniny, deň úcty k starším, Mikuláš .
Akcie boli ovplyvnené epidemiologickou situáciu, niektoré sa nemohli
uskutočniť vôbec, niektoré sa riešili v rámci možností a povolení z RUVZ. Aj
v tomto roku sme podali niekoľko projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ
a štátneho rozpočtu. Z podaných žiadostí stojí za zmienku ktoré uspeli bol grant
od ZSE na kultúrne podujatie Biele premeny, ktoré sme organizovali v spolupráci
s Mgr.Janou Mládek Rajniakovou, PhD. V schvaľovacom procese je projekt s
environmentálneho fondu na kompostoviská.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí svojou pracou
prispeli k zveľaďovaniu našej obce.
2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC IŇA
Sídlo: Iňa č. 27-93535
IČO: 00307076
Štatutárny orgán obce: Jozef Rosipal
Telefón: 036/6398074
E-mail: obecina@wan1.sk
Webová stránka: www.obecina.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Jozef Rosipal
Zástupca starostu obce : Eva Gašparíková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Obický
Obecné zastupiteľstvo :
Ivan Laurenčík
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Marcela Juhásová
Eva Gašparíková
Mgr. Adrián Juhás, MBA
Ing. Marek Laurenčík

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce: Zveľadenie obce, skrášlenie verejných priestranstiev.
Ciele obce: Zrekonštruovanie budovy a jej celkovú rekonštrukciu na budovu materskej
školy v prízemných priestoroch s podkrovím určeným pre knižnicu a menšiu
spoločenskú miestnosť

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 : Obec Iňa leží v severovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny
v doline potoka Lyska
Susedné mestá a obce : Katastrálne územie Iňa hraničí s obcami Jesenské, Tehla, Lok a Horný
Pial
Celková rozloha obce :568 ha
Nadmorská výška : 170 m.n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 220 obyvateľov k 31.12.2021
Národnostná štruktúra : Prevažujúca národnosť slovenská – 97,27 %
Štruktúra obyvateľstva
vierovyznanie

podľa náboženského

významu

:

Prevažne

rímsko-katolícke

Vývoj počtu obyvateľov :
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5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 0,45 %
Nezamestnanosť v okrese : 3-5 %
Vývoj nezamestnanosti : má klesajúci charakter
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5.4. Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :

5.5. Logo obce
Obec nemá vlastné logo
5.6. História obce
Prvá písomná zmienka je z roku 1156, kedy obec Eny- Iňa bola rozdelená na farnosť.
V roku 1503 sa zeme v Ini stávajú Forgáchovským majetkom, patriacim do Jeleneckého
hradného panstva.
V roku 1511 sa majetok v Ini zväčšil o majetok rodiny Családiovcov.
V roku 1574 bola obec Iňa spustošená tureckou výpravou, z údajov sa dá predpokladať , že
bola v tom čase obec obývaná.
V roku 1599, bola Iňa vypálená tureckým nájazdom.
V roku 1601 bolo v obci sčítaných 17 obytných budov. Od roku 1605 podliehala obec okrem
útlaku Turkov aj proti habsburskými vzburami pretrvávajúcimi až do roku 1711. toto všetko
bolo zavŕšené morovou epidémiou.
V roku 1664 má podľa súpisu platiť daň 33 osôb v obci.
V roku 1710 v Ini žije len niekoľko bedárov, chotár obce sa neosieva.
V roku 1715 je vykonané prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku. O Ini je záznam uložený na
liste číslo 194, v ktorom sa uvádza, že: v obci sú iba dvaja želiari, chotár obce je rozdelený na
tri časti, pasienky má nedostatočné, lesy má dostatočné, okrem želiarov sa tu nenachádzajú
žiadny sedliaci.
V roku 1720 je zopakované sčítanie obyvateľstva v Uhorsku a na liste č. 234 je záznam, že
chotár obce je úplne vyľudnený.
Podľa daňového výkazu za rok 1736, sa obyvateľstvo oproti roku 1728 obmenilo. V obci je
teraz 11 hostí a 4 domkoví želiari. V obci nie je volený richtár. Uvedení majú 23 kusov volov, 5
jalovíc a 16 oviec.
V roku 1745 sa v obci sčitujú fajčiari fajok, ktorým bola vyrúbená daň z dymu.
V roku 1763 sa richtárom obce Ondrej Chrenovszky. V obci je jeden remeseľník- kováč, 4
pastieri (pastier koní, kráv, volov a oviec) a ďaľší obyvatelia.
Dňa 23. januára 1767 uhorská panovníčka Mária Terézia vydáva pre Uhorsko dekrét na
rovnomerné zaťaženie daňami a spracovanie urbárskych záznamov.
Predurbárske jednanie prebehlo v Ini 31. mája 1769 za prítomnosti konskriptorov tekovskej
župy, zemepánov, richtára obce Jakaba Jánosa a prísažníkov. Podpisi obce niesú overené
pečaťou, nakoľko sa v obci nenachádzala.
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V roku 1786 je vykonané sčítanie obyvateľstva. Zemepánom je rodina Majthényiovcov. V obci
žije 46 rodín v 35 domoch. Počet obyvateľov je 190.
V roku 1798 Iňa vyhorela.
V roku 1828 bolo v Ini 29 domov, ktoré obývalo 203 obyvateľov. V roku 1842 je v obci 284
obyvateľov a v roku 1843 sa ich počet zvýšil na 289.
kedy bola vytvorená pečať obce nie je známe, na liste kde sa odtlačok zachoval nie je nič
napísané, ale mohla vzniknúť tak okolo roku 1850. Kruhopis je neúplný a mal znieť ENY
HELYSÉG PETÉTYE, čiže Pečať obce Iňa. V pečatnom poli na spodku je zelená päta, nad ním
kolmo stojace čerieslo a lemeš a medzi nimi kytica z troch klasov.
Z prostriedkov verejnej zbierky je zahájená výstavba rímsko- katolíckeho kostolíka, ktorý bol
vysvätený v rok 1866.
Od roku 1871 je Iňa považovaná za malú obec a má 10 poslancov.
V roku 1880 je v obci 48 domov a 326 obyvateľov.
Koncom storočia je v obci postavená škola a prvým učiteľom je Aladár Renglovics..
V roku 1915 je v obci spotrebné a úverové družstvo. Počas prvej svetovej vojny padlo mnoho
iňanov a obci boli odobraté i zvony na výrobu bojových prostriedkov. Zvon bol zakúpený zo
zbierky a vysvätený v roku 1922.
I na frontoch 2. sv. vojny zomierali iňaňia a mnohý sa stali i obeťami holokaustu. Iňa bola
oslobodená 25.3.1945.
Veľkostatok Márie Fercsekovej bol zoštátnený a rozdelený na stavebné a poľnohospodárske
pozemky.
V roku 1952 je v obci založené Jednotné roľnícke družstvo. Prvý predseda bol Ondrej Čajágy.
V roku 1954 bola uskutočnená elektrifikácia obce a bol zavedený i dedinský rozhlas.
V roku 1959 sa začala výstavba kultúrneho domu, ktorý bol slávnostne otvorený v roku 1960.
V roku 1967 sa postavila ohrada okolo kultúrneho domu, vybudovalo sa osvetlenie obce
a vymenil sa rozhlas za nový.
V roku1973 sa založila TJ a začali sa hrať prípravné zápasy vo futbale.
V roku 1975 bola urobená generálna oprava kaplnky a zlučovalo sa JDR.
V roku 1980 zomrel predseda MNV Čelka František a novým sa stal Štefan Šebeštín.
1.septembra sa ruší ZŠ, ktorá je presťahovaná do Dolného Pialu.
V roku 1981 sa začala výstavba šesť bytovky.
v roku 1983 náhle zomrel predseda MNV Štefan Šebeštín a za nového bol zvolený Tóth Ernest
a po pánovi Tóthovi nastúpila do funkcii starostky obce pani Beáta Staňová. Už tretie volebné
obdobie je starostom obce Jozef Rosipal.
1.júla 1983 sú dokončené potraviny a pohostinstvo v Ini.
Do roku 2005 v obci fungovala i materská škola, kde bola pani učiteľka Alžbeta Juhásová. Pre
nízky počet detí bola prevádzka zrušená a deti z Ine dochádzajú do MŠ Tehla alebo MŠ Beša.
V roku 2014 bola zmodernizovaná autobusová zastávka,vybudovaná pamätná izba obce,
v nasledovných rokoch prešiel kompletnou rekonštrukciou i miestny rýmsko-katolícky kostol
a dom smútku. V roku 2015 sa zmodernizovalo verejné osvetlenie i verejný rozhlas.
V roku 2016 v obci pribudla novostavby – bytovka s 12 bytmi.
V roku 2020 sa rozšíril kamerový systém a dokončilo sa multifunkčné ihrisko.
Hoci v Ini je ešte potrebné niečo vylepšiť, prebudovať a vytvoriť, prešla obec vývojom
a zanechala veľa dobrého pre budúce generácie.
5.7. Pamiatky
-drevená socha Panny Márie pred miestnym kostolom
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- pomník obetiam 1.a 2. Svetovej vojny
- pamätná izba obce Iňa, ktorá zachytáva ich minulosť, zvyky a spôsob života
5.8. Významné osobnosti obce
V obci nežili významné osobnosti slovenských dejín.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.

Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytujú susedné obce a mestá:
Základná škola Vráble, Beša, Dolný Pial
Materská škola Tehla, Beša, Vráble, Levice
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa
bude orientovať na : predprimárnu výchovu a vzdelávanie

6.2.

Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Lekár Ordinácia: MUDr. Bôriková, Bátovský
Lekár Ordinácia: MUDr. Borsíková

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : všeobecnú lekársku starostlivosť poskytovanú
obvodnými lekárkami.
6.3.

Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
Spoločný obecný úrad a spolupráci s DSS
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych
služieb sa bude orientovať na : pomoc seniorom

6.4.

Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Obec Iňa vo vlastnej réžii
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať na : spoločenské akcie hudobného, zábavného a športového
charakteru
6.5.

Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Pohostinstvo u Milky
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
PD Beša
SHR
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život
v obci sa bude orientovať na : poľnohospodársku výrobu

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.12.2020 uznesením č.13/12-2020
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 3.9.2021 uznesením č. 8/9-2021
- druhá zmena schválená dňa 2.12.2021 uznesením č. 14/12-2021
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

111334,00

152868,40

151528,96

99,12

111334,00
0
0
111334,00

131584,00
20444,40
840
152868,40

130244,56
20444,40
840
145153,95

94,95

92934,00
1400,00
17000,00

113630,84
1793,16
37444,40

108815,96
2614,02
33723,97
6375,01
1

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
- v bežnom rozpočte:
- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020 o 0,49 % vo výške .....
53095,50 EUR
- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zvýšenie oproti roku 2020 o 25,45 %
- komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý predstavoval zníženie/zvýšenie
oproti roku 2020 o 2,22 %
- v kapitálovom rozpočte:
- ..príjem vo výške 20444,40 €
- vo finančných operáciách:
V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
- v bežnom rozpočte:
-

mzdy a platy vo výške 48062,01 EUR

- v kapitálovom rozpočte nerealizované investičné akcie:
- prestavba vnútorných priestorov knižnice vo výške 8400 EUR
- vo finančných operáciách:
- splátka úveru vo výške 204440. EUR
- splátka úveru ŠFRB vo výške 13279,57 EUR
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
130244,56
130244,565
0,00

108815,96
108815,96
0,00

21428,60
20444,40
20444,40
0,00

2614,02
0,00
0,00

17830,38
39258,98
5242,65
0,00
34016,33
840,00
0,00
0,00
0,00
33723,97
0,00
0,00
0,00

-32883,97
151528,96
145153,95
1132,36
0,00
0,00
0,00
0,00

1

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku šírenia
ochorenia COVID – 19.
Prebytok rozpočtu v sume 39258,98 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
5242,65 EUR
Schodok 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 -32883,97 EUR, navrhujeme vysporiadať z prebytku
rozpočtu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
113,24 EUR. 10%

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR
Skutočnosť
k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

151524,96

111390,00

111390,00

111390,00

130244,56
20444,40
840

111390,00
0
0

111390,00
0
0

111390,00
0
0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

145153,95

111390,00

111390,00

111390,00

108815,96

Kapitálové výdavky

2614,02

Finančné výdavky

33723,97

94390,00
0
17000,00

94390,00
0
17000,00

94390,00
0
17000,00

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2022 - 2024:
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 a návrh rozpočtu obce Iňa na rok 2022
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004
1

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon
č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred rokovaním v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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

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

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021 v EUR

1027489,00
974985,98

993676,53
943153,46

0
940597,08
34388,90
52425,79

0
908764,56
34388,90
50442,69

0
0
0
11193,40
41232,39
0
0
77,23

0
2000
0
11545,10
36897,59
0
0
80,38

Skutočnosť
k 31.12.2020
1027489,00

Skutočnosť
k 31.12.2021 v EUR
993676,53

195843,93

192641,58

0
0
195843,93
430263,42

0
0
192641,58
391235,55

4264,49
8892,00
382475,35

6043,75
0
363897,00

8.2. Zdroje krytia v EUR
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

1

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

14187,18
20444,40
401381,65

21294,80
0
409799,40

8.3. Pohľadávky v EUR
Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2021

11193,40
0

11545,10
0

8.4. Záväzky v EUR
Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2021

430263,42
0

391235,55
0

9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

140801,25
10524,21
13912,25
66934,10
0
5500,52

146696,56
13677,98
10783,27
71132,82
0
4077,22

37496,79

40640,96

6433,38
0
0

6384,31
0
0

0
126074,87
50
0

0
143494,21
241,00
0

0
88338,28

0
93406,19

17846,02
2201,54

17331,55
4264,49

1

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/

305,74
0
17333,29

389,52
0
27861,46

-14726,38

-3202,35

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume -3202,35 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:
69- výnosy z transferov_ Testovanie na COVID 19 a SODB 2021

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a
činnosť obce
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo vnútra SR
19,60
Ministerstvo vnútra SR
74,58
Ministerstvo vnútra SR
22,15
Ministerstvo dopravy a 9,76
výstavby SR
Ministerstvo dopravy a 292,85
výstavby SR
Štatistický úrad SR
2258,66
Ministerstvo vnútra SR
9110,00

Účel

Poznámka

REGAD
REGOB
Životné prostredie
Cestná doprava
Stavebná správa
SODB 2021
Testovanie Covid

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ
MV SR

Účelové určenie grantov a transferov
Testovanie COVID 19

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
9110,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č 3/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce
1

Sumu 2000€ DHZ Iňa na podporu dotácie z NSK Nitra na materiálne vybavenie dobrovoľného
hasičského zboru.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Zakúpenie led osvetlenie- Vianočný anjel
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
verejná kanalizácia
-

vybudovanie chodníkov

-

nová strecha knižnice

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Pandémia ochorenia COVID - 19

Vypracoval: Ivana Juhásová

Schválil: Jozef Rosipal

V Ini, dňa 16.5.2022
Prílohy:
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