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Výročná správa 
Obce Iňa 

za rok 2011 
 

 
1. Z histórie 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 želieri, 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. 
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 kalpnky  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. 
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. 
Hoci v Ini je mnohé potrebné vylepšiť, prebudovať a vytvoriť, prešla obec vývojom 
a zanechala veľa dobrého pre budúce generácie. 
 
 

2. Charakteristika obce Iňa 
Obec Iňa  ako právnická osoba je samostatný územný samosprávny a správny celok 
Slovenskej republiky, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby 
jej obyvateľov. 
Symboly obce : (slovo erb pochádza z nemeckého „die Erbe „ a znamená to dedičstvo) 
-Erb, vlajka, pečať sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúra I-11/98 

    V červenom štíte na rovnej zelenej pažiti stojace 
strieborné radlice- čerieslo a lemeš, medzi nimi 
vyrastá zlatý trojklas.  
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov 
vo farbách červenej, zelenej, žltej a bielej a ukončená                
je tromi cípmi. 

 
 
 



Identifikačné údaje : 
Názov: Obec Iňa 
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Iňa, Iňa č.27- 93535  
IČO: 00 307076 
DIČ: 2021218672 
Právna forma : právnická osoba 
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa 
Okres: Levice 
Kraj: Nitriansky 
Telefónne spojenie: 036/6398071,  
Fax: 036/6398071 
Mail: obecina@wan1.sk 
Stránka www.ina.ocu.sk 
 
Geografické údaje: 
Geografická poloha obce: 
     Obec Iňa leží v severovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny v doline potoka Lyska 
Susedné obce:  
Katastrálne územie Iňa hraničí s obcami Jesenské, Tehla, Lok a Horný Pial 
Celková rozloha obce: 568 ha 
Nadmorská výška:       170 m. n . m. 
 
Demografické údaje: 
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť slovenská – 99,86 % 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Prevažne rímsko-katolícke 
vierovyznanie – 94,43 % 
Vývoj počtu obyvateľov: k 31. 12. 2010 – 213 obyvateľov. 
 
Zaujímavosti: 
rímskokatolícky kostol  
 

Výchova a vzdelávanie 
 

Výchovu a vzdelávanie detí z obce poskytuje: 
- Materská škola Beša a Tehla 
- Základná škola Beša, ZŠ Dolný Pial, ZŠ Vráble 

 

Sociálne zabezpečenie 
 

Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov. V roku 
2011 nebol záujem o rozvoz stravy starším občanom. Obec zabezpečuje objednávku liekov v lekárni 
a následný rozvoz občanom. 
 
Kultúra 

 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad. Obec pravidelne organizuje 
stolnotenisový turnaj, Fašiangovú zábavu, Deň detí, Deň obce, Súťaž vo varení gulášu, Futbalový 
turnaj, Mikuláš. divadelné vystúpenie, a veľa ďalších kultúrnych podujatí. Obec prevádzkuje miestnu 
knižnicu s internetom a miestny rozhlas. V obci je aktívny Dobrovoľný hasičský zbor. 
 



 
Hospodárstvo 
Služby 

V obci sa nachádza predajňa Coop Jednota, Pohostinstvo u Milky. 
 

Zdravotníctvo: 
Ordinácia:  MUDr. Benčíková Klára v utorok od 13,00-14,30 hod. 
 
Poľnohospodárska výroba : 
Poľnohospodárske družstvo Beša 

 
Organizačná štruktúra obce 
Starosta obce:                      Jozef Rosipal 
Zástupca starostu obce:       Emil Biric 
Hlavný kontrolór obce:       Ing. Milan Obický 
Obecné zastupiteľstvo:          Eva Pojarová 
                                           Ivan Laurenčík 
                                           Marcela Juhásová 
          Eva Gašparíková 
                                           Emil Biric 
 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. 
OZ rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia a nakladania s 
majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce, 
rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určuje náležitosti 
miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo 
pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja 
obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody o 
medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, určuje organizáciu 
obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania 
zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a 
príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá 
a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich 
orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie 
obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného 
regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu 
obce a určuje náplň ich práce. Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za dva mesiace, 
jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Rokovanie zastupiteľstva je verejné a v roku 
2011 zastupiteľstvo zasadalo 6- krát a to dňa 21.3.2011, 8.4.2011, 20.6.2011, 12.10.2011, 
11.11.2011 a 13.12.2011 
 
Starosta obce 
V komunálnych voľbách bol zvolený za starosta obce Jozef Rosipal, ktorý je starostom druhé 
volebné obdobie. Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. 
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je 
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom                               
v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce;            



v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia 
obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, 
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje 
vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu. 
 
 

Zamestnanci obecného úradu k 31.12.2011: 
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce . 
Biricová Miroslava, administratívny pracovník 
Dudáková Silvia, upratovačka 
 
 

Obec a jej úlohy: 
Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území 
trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými 
príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje 
potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. 
Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky 
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na 
plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje 
úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi 
krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve 
obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a 
zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie 
nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na 
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce 
určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody 
pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. Podiely na 
daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu 
kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa 
preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 
škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. 
Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. Dotácie v 
súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú 
prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého 
vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. Obec, ako subjekt verejnej správy 
zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v 
znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom 
Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Všeobecnou 
legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových 
organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V 
zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. Účtovnú závierku vo 
všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 



predpisov a definuje ju 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 verný a pravdivý 
obraz o účtovnej závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z 
hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Vymedzenie predmetu 
účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie a vykazovanie skutočností o 
stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov, o 
výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky v 
roku 2010 v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. 16786/2007-
31 z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a 
vyššie územné celky. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 
19 stanovuje povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie 
výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. 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 zostavenie účtovnej závierky. Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh 
a zahŕňali 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, 
- kontrola zaúčtovania odpisov, 
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, 
konečné zostatky ostatných súvahových účtov, 
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
 
Spoločné úradovne pre viaceré obce: 
Spoločný obecný úrad (SOU) Levice bol zriadený na základe zmluvy. 
Spoločný obecný úrad je zriadený na zabezpečovanie úloh : 
Stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku 
Na úseku ochrany vôd a hospodárení s nimi 
Na úseku pozemných komunikácií 
Na úseku ochrany drevín 
Na prenesený výkon štátnej správy na obce 
Sídlo : Mesto Levice 
 
Farské úrady: 
Rímskokatolícka cirkev – Farský úrad Beša 
 

Správa Obecnej knižnice v Ini za rok 2011 
Obecná knižnica v Ini ako kultúrno-spoločenská inštitúcia bola v roku 2011 sprístupnená 
používateľom každý piatok od 17,00 do 19,00 hod.. Jej hlavnou úlohou okrem uchovávania, 



sprístupňovania a obnovovania knižničného fondu je samotný výpožičný systém. 
Neodmysliteľnou službou knižnice v dnešnej dobe je i poskytovanie internetových služieb, 
ktoré naša knižnica poskytuje. Knižnica v roku 201 nedostala od svojho zriaďovateľa na 
nákup nových kníh a časopisov finančné prostriedky. K 31.12.2011 mala knižnica vo svojom 
fonde 1351kn. jednotiek. V roku 2011 sme evidovali 34 používateľov, z toho 9 detí do 15 
rokov. O knihe sa hovorí, že je najlepší priateľ človeka. Pre každého znamená niečo iné. 
Niektorí ju považujú za zdroj informácií a múdrostí, pre iných znamená silu premeniť zlú 
náladu na dobrú a dobrú na ešte lepšiu. Mnohým pomáha rozvíjať fantáziu, predstavivosť a v 
neposlednom rade núti čitateľov rozmýšľať. Kniha - je zdroj poznania a oddychu - je priateľ, 
ktorý nikdy nepovie, že nemá čas. A preto si to pekné, čo máme v knižnici, chráňme a 
zveľaďujme! 

 
Financovanie obce 
Rozpočet obce na rok 2011  a jeho plnenie 
 Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. 
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy.  Rozpočtový rok je zhodný 
s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.                                                                                        
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:                           
- k právnickým  osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce                          
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.   
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce: 
- podiely na daniach v správe štátu                                                                                                                       
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy                                                                    
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 
Rozpočet obce obsahuje finančné  vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým 
organizáciám zriadených obcou a k iným právnickým  osobám, ktorých je zakladateľom. 
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy: 
- k rozpočtu iných obcí                                                                                                                                             
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.  
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet 
obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
 
 Rozpočet na rok 2011   
             Bežné príjmy   

  100 Daňové príjmy     

        

110 Dane z príjmov, ziskov a kap.majetku     

     111003  Výnos dane z príjmov poukáza-     

                  ných územnej samospráve   24 142.-  

        

120 Daň z majeku     

     121001 Z pozemkov   15 733,91 



     121002 Zo stavieb   1859.- 

        

130 Domáce dane na tovary a služby     

     133001 Za psa   305.- 

     133012  Za užívanie verejného priestr.   85.- 

     133013  Za komunálny odpad   2660.- 

     133014  Za umiestnenie jadrov. Zariaden.   7383,39 

        

  200 Nedaňové príjmy     

        

  Príjmy z podnikania a vlast. Majetku     

210    212003  Z prenajat.budov a priestorov    70.- 

       

  Administratívne a iné poplatky     

220    221004  Správne   150.- 

     223001  Za relácie v miestnom rozhlase   80.- 

     223001  Cintorínske   118,08 

     223001 Faxovanie, kopírovanie   31,62 

        

  Úroky z domácich úverov a vkladov     

240    242000  Z vkladov   120.- 

        

  300 Granty a transfery     

        

  Bežné a všeobecné granty a transfery     

310    312001  Na decentralizačné dotácie   300.- 

       

        

        

  Celkové príjmy   53 038,00 
        

  Bežné výdavky     

       

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy     

          

610  Mzdy, platy     

     611000  Tarifný plat   22 000.- 

        

        



620 Poistné a prísp. zamestn. do poisťovní     

     621000  Poistné do Všeobecnej ZP   1 600.- 

     623000  Poistné do ostatných ZP   600.-  

     625       Poistné do Sociálnej poisťovne   5 489.- 

     627000  Príspevok do doplnkov. Poisťovní   130.- 

        

630 Tovary a ďalšie služby     

     631001  Cestovné náhrady   20-. 

     632001 Energie - elektrina + plyn   2 458,44 

     632003  Poštovné, telekomun., internet   1 500.- 

     633002  Výpočtové technika   100.- 

     633006  Všeobecný materiál   1508.- 

     633009  Knihy,časopisy,noviny   162.- 

     633013 Nehmotný majetok-softwér   484.- 

     633016  Reprezentačné   300.- 

     637014  Stravovanie   1 427.- 

     637004  Všeobecné služby   88.- 

     635004  Údržba strojov,prístrojov a zariad.   400.- 

    635006  Oprava budov, objekt. Al. ich častí   200.- 

     637001  Školenia,kurzy,semináre   177.- 

     633004  Stroje, prístroje a zariadenia   300.- 

     637012  Poplatky a odvody   341,04 

     637015  Poistné   431.- 

     637016  Prídel do sociálneho fondu   70.- 

     637005  Špeciálne služby   585.- 

     632002  Vodné stočné   40.- 

     634004  Prepravné, nájom dopr. prostr.   150.- 

     634001  Dopravné - palivo, mazivá, oleje   600.- 

     634002  Servis, údrža, opravy dopr. pr.   200.- 

     634003  Poistenie   83.- 

     637026  Odmeny poslancom Ob.zastup.   663,88 

     637027  Odmeny za práce mino prac.p.   1 032,12 

        

        

640 Bežné tranfery     

     641006  Za zmluv.služby - SOcÚ   300.- 

     642006 Členské príspevky   70.- 

     642014  Jednotlivcom - prísp. nar.dieťaťa   83.- 

        



03.2.0. Požiarna ochana     

630 Tovary a služby     

     635004  Údržba strojov,prístrojov a zariad.   50.- 

     633015 Palivá ako zdroj energie PHM   20.- 

        

        

06.2.0. Rozvoj obcí     

630 Tovary a služby     

     637015  Poistné   15.- 

     633015  Palivá ako zdroj energie PHM   260.- 

     634001  Mazivá a oleje   30.- 

     633006  Spotreb. Materiál - Silon   50.- 

        

05.1.0. Nakladanie s odpadmi     

630 Tovary a služby     

     637004  Odvoz komunálneho odpadu   3 000.- 

        

06.4.0. Verejné osvetlenie     

630 Tovary a služby     

     632001  Elektrická energia   2 327,48 

     637004  Všeobecné služby VO   500.- 

        

08.2.0.5. Kultúrne služby, knižnice     

630 Tovary a služby     

        

     633009  Knihy, časopisy, noviny   60.- 

     637027  Odmeny knihovníčke   162.- 

        

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby     

630 Tovary a služby     

     635006  Údržba miestneho rozhlasu   150.- 

     632003  Poplatky - rozhlas   76.- 

        

08.4.0. Náboženské a iné spoloč.služby DS     

630 Tovary a služby     

     632001  Elektrická energia   244,08 

        

10.2.0. 
Zariadenie sociálnych služieb - Klub. 
Dôch.     

630 Tovary a služby     



     632001  Energie - elektrina + plyn   830,96 

640 Bežné tranfery     

     642014  Vecné dary   170.- 

       

        

08.2.0. Kultúrne služby     

630 Tovary a služby     

     637002  Výdavky na šport.a kult. podujat.   1 500.- 

        

        

  Bežné výdavky spolu   53 038.-  

        

        

  Celkové výdavky   53038.- 
 
 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 
 

Príjmy bežného rozpočtu v € 
Príjmy 
skutočn
osť 

Názov  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2011 

Daňové príjmy 
41 111003- Výnos dane 

z príjmov poukázaných územ. 
samosp. 

24142 24142 24421 

41 121001- Daň u pozemkov 15734 15734 15798 
41 121002- zo stavieb 1859 1859 1796 
41 133001- daň za psa 305 305 291 
41 133012- daň za užívanie ver. 

priest. 
85 85 75 

41 133013- za komunálny odpad 2660 2660 2944 
41 133014- za umiest. jadrov. 

zariad. 
7383 7383 7356 

Nedaňové príjmy 
41 212003- z prenajat. budov 

a priest. 
70 70 0 

Administratívne a iné poplatky 
41 221004- stravné 150 150 76 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb 
41 223001- za predaj výrobkov, 

tovarov a služieb 
230 230 372 

41 229005- za znečistenie 
ovzdušia 

0 0 60 

41 242000- z vkladov 120 120 105 
41 292008- z odvodov z har. hier 0 0 1494 



a iných hier 
111 312001 zo štátneho rozpočtu 300 300 1569 
41 312001 zo štátneho rozpočtu 0 0 11 
Spolu  53038 53038 56368 

 
Výdavky bežného rozpočtu v € 

 Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 

31.12.2011 
611 41 Tarifný plat 22000 22000 20741 
614 41 Odmeny 0 0 50 
621 41 Poistné VšZP 1600 1600 1300 
623 41 Poistné do ostatných ZP 600 600 704 
625001 41 SP- na nemocenské 308 308 278 
625002 41 Sp- starobné 3080 3080 2951 
625003 41 SP- úrazové 176 176 179 
625004 41 SP- invalidné 660 660 632 
625005 41 SP- poistenie 

v nezamestnanosti 
220 220 205 

625007 41 SP- poistenie do RF 
solidarity 

1045 1045 1000 

627000 41 Príspevok DDP 130 130 116 
631001 41 Cestovné náhrady 20 40 28 
632001 41 Energie 2459 2459 2208 
632002 41 Vodné a stočné 40 40 107 
632003 41 Poštovné 1500 1500 1800 
633002 41 Výpočtová technika 100 100 86 
633004 41 Prevádzkové stroje, príst. 

a zar. 
300 300 0 

633006 41 Všeobecný materiál 1508 1508 1216 
633009 41 Knihy, časopisy 162 82 70 
633013 41 Softvér 484 584 608 
633016 41 Reprezentačné 300 200 146 
634001 41 Palivá, mazivá, oleje 600 600 701 
634002 41 Servis a údržba 200 250 234 
634003 41 Poistenie 83 83 130 
634004 41 Prepavné a nájom dopr.prost. 150 50 0 
634005 41 Parkovné 0 0 15 
635004 41 Údržba prevádzkových 

strojov 
400 400 125 

635006 41 Údržba budov 200 200 157 
637001 41 Školenia , kurzy 177 177 121 
637004 41 Všeobecné služby 88 88 73 
637005 41 Špeciálne služby 585 585 637 
637012 41 Poplatky a odvody 341 441 520 
637014 41 Stravovanie 1427 1427 1140 
637015 41 Poistné 431 431 301 
637016 41 Prídel do SF 70 70 58 



637023 41 Kolkové známky 0 0 16 
637026 41 Odmeny a príspevky 664 664 390 
637027 111 Odmena DoVP 0 0 60 
637027 41 Odmeny poslancom, DoVP 1032 1032 801 
637031 41 Pokuty a penále 0 0 66 
641006 111 Transfery rozpočtovej 

organizácii 
300 300 153 

641006 41 Transfery rozpočtovej 
organizácii 

0 0 341 

642006 41 Na členské príspevky 70 70 67 
642014 41 Jednotlivcovi 83 83 100 
651002 41 Banke- splácanie úrokov 0 0 351 
633015 41 Palivá 20 20 0 
635004 41 Údržby prevádzkových 

strojov 
50 0 0 

637012 41 Poplatky a odvody 0 0 8 
637004 41 Všeobecné služby 3000 3000 2217 
633006 41 Všeobecný materiál 50 110 118 
633015 41 Palivá- kosačky 260 380 384 
634001 41 Palivá-PHM 30 90 61 
637015 41 Poistné 15 15 0 
632001 41 Energie 2327 2327 2219 
637004 41 Všeobecné služby 500 590 920 
637002 111 Kultúrna činnosť 0 0 1021 
637002 41 Kultúrna činnosť 1500 1380 2131 
633009 41 Konihy, časopisy 60 60 0 
637027 41 Odmeny 162 162 162 
632003 41 Poštovné a telekom. služby 76 76 77 
635006 41 Údržby budov 150 90 87 
632001 41 Energie 244 154 385 
635006 41 Údržba budov 0 0 20 
632001 41 Energie 831 831 834 
642014 41 Jednotlivcovi 170 170 0 
Spolu:   53038 53038 51626 

 
Príjmy kapitálového rozpočtu v € 

 Názov  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2011 

322001 Zo štátneho rozpočtu 18562 18562 18562 
Príjmy z finančných operácií 
454002 Z ostatných fondov obce 

a vyššieho územného celku 
3075 3075 0 

     
Spolu:  21637 21637 18562 
     
     
Spolu 
príjmy

 74675 74675 74930 



: 
 
Výdavky kapitálového rozpočtu v € 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po 

zmenách 

Skutočnosť 
 k 

31.12.2011 
717002 41 Rekonštrukcia 

a modernizácia 
960 960 960 

Výdavky z finančných operácií v € 
821006 41 Z ostatných úverov, 

pôžičiek a finančných 
výpomocí krátkodobých 

20677 20677 20677 

Spolu   21637 21637 21637 
 

Spolu výdavky:   74675 74675 73263 
 
 

Plnenie rozpočtu podľa programov 
 

Programový rozpočet obce Iňa 2011 
    
  Rozpočet Plnenie 
1. Plánovanie, manažment a kontrola                                                                                   60,85% 
Činnosť Ocú  54825,12 32342,15 
Audit  0 282,36 
Správa a údržba 
majetku  4526,44 3421,68 
Členstvo v záujm. 
Združ.  70 66,60 
Obecné zastupiteľstvo  663,88 389,82 
Vzdelávanie zamestnancov 177 121 
    
2. Intrerné služby                                                                                                                   97,45% 
Zmluvné služby  973 886 
Prevádzka úradu  2828,12 2672,02 
    
3. Odpadové hospodárstvo                                                                                                   73,90% 
Vývoz komunálneho odpadu 3000 2216,97 
    
    
4. Komunikácie                                                                                                                    111,88% 
Správa a údržba 
majetku  2827,48 3366,72 
Letná údržba  355 595 
    
5. Kultúra                                                                                                                             129,35% 
Knižnica  1182 162 
Kultúrne podujatia  1500 3151,87 



    
    
6. Sociálne služby                                                                                                                    83,28% 
Klub dôchodcov  1001 833,57 
 
    
7. Administratíva                                                                                                                      104,44 
Administratíva v obci  746 799,98 

 
Čerpanie rozpočtu bolo tri- krát upravované za rok 2011. Rozpočet sa čerpal na 98,11%. 
 
 
 
Zostatky na bankových účtoch    

  
Základný bežný účet 
VÚB   13 240,80 €   

  SF   8,27 €   
  Rezervný fond   6 689,81 €   
  Decentralizačný fond   34,38 €   
  Bežný účet Dexia   22 807,62 €   
  Úverový účet Dexia   0,00 €   
  Spolu   42 870,88 €   
 

Sociálny fond Rok 2011  Rok 2010  
Stav  k 1.januáru  40,18 € 70,40 € 
Tvorba sociálneho fondu 58,09 € 63,78 €  
Čerpanie sociálneho fondu 90,- €  94, -€ 
Stav k 31.decembru 8,27 € 40,18 € 
 
 
Evidencia  rezervného fondu    
      Suma v Eur  
Počiatočný stav k 1.1.2011   6 689,81 €  
         
         
         
         
         
Konečný  zostatok k 31.12.2011   6 689,81 €  
 
 
                          Bilancia  aktív a pasív   
                  Tabuľková časť je spracovaná za rozpočtové hospodárenie a podnikateľskú činnosť 
     
  Členenie  aktív   v Eur  
Neobežný majetok  
spolu     270584    
z toho      

  
dlhodobý hmotný 
majetok  231813    

  dlhodobý finančný majetok 38 771    



Obežný majetok spolu    45967    
z toho      

                      
pohľadávky- 
krátkodobé  3079    

  finančné účty   42871    
  Ceniny  17  
     
     
     
         Členenie pasív   v €  
Vlastné imanie a záväzky   316634    
  výsledok hosp.minul.rokov 160 905    
Výsledok hospodárenia za rok 2011  -5777    
záväzky     4419    
Krátkodobé záväzky - zamestnanci  2650    
                -  záväzky zo SF  0   
rezervy   1769    
zúčtovanie so subjektami verejenej správy  0    
Bežné bankové úvery  0    
       
       
       
       
časové rozlíšenie   157087    
               -   výnosy budúcich období   157087    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ku dňu 31.12.2011 obec neeviduje žiadne záväzky voči dodávateľom- zostatok na účte č. 321 
je 0 eur. 
 
           Po skončení účtovného obdobia  je každá obec  povinná, ako to vyplýva zo zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v z. n. p., okrem zostavenia účtovnej závierky podľa § 17 ods. 1 až 3 tohto zákona, 
v zmysle § 20 vyhotovovať aj  výročnú správu,  ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to 
isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.     
 
Prílohy:  

 Rozpočet obce aj s úpravami 
 Súvaha 
 Výkaz ziskov a strát 
 Poznámky                      


