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1. Základná charakteristika Obce Iňa 
      
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.  
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. 
 
1.1 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. 
 
 
1.2 Demografické údaje  
 
Hustota  a počet obyvateľov : 208 obyvateľov k 31.12.2013 
 
Národnostná štruktúra : Prevažujúca národnosť slovenská – 99,86 % 
 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažne rímsko-katolícke 
vierovyznanie – 94,43 % 
 
 
Vývoj počtu obyvateľov : 
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1.3 Ekonomické údaje  
 
Nezamestnanosť v obci :  2,4 % 
 
 
1.4 Symboly obce 
 
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. 
 
 
Erb obce :                           Vlajka obce :                                  Pečať obce :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 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. 
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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 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 druhé 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. 
Hoci v Ini je mnohé potrebné vylepšiť, prebudovať a vytvoriť, prešla obec vývojom 
a zanechala veľa dobrého pre budúce generácie. 
 
 
 
 
1.6  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 
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- Lekár Ordinácia:  MUDr. Benčíková Klára 
 

 
1.7  Sociálne zabezpečenie 
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov. V roku 
2013 nebol záujem o rozvoz stravy starším občanom. Obec zabezpečuje objednávku liekov v lekárni 
a následný rozvoz občanom. 
 
 
1.8  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 a  spolok 
Slovenského červeného kríža. 
 
       
1.9  Hospodárstvo  
V obci sa nachádza predajňa Coop Jednota  
Poľnohospodárske družstvo Beša 

 
       
1.10  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:           
 
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 
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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 2012 zastupiteľstvo 
zasadalo 6- krát a to dňa 23.3.2012, 22.6.2012, 14.9.2012, 10.10.2012, 12.11.2012 a 7.12.2012 
 
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. 
 
 
2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. 
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   
rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný.    
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2012  uznesením č. 7/12-2013 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 16.9.2013 uznesením č. 5/9-2013 
- druhá zmena schválená dňa 4.12.2013 uznesením č. 11/12-2013 

 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách 
 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 55301 60141 
z toho :   
Bežné príjmy 55301 60141 
Kapitálové príjmy   
Finančné príjmy  0 
Príjmy RO s právnou subjektivit.   
Výdavky celkom 55301 60141 
z toho :   
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Bežné výdavky 55301 60141 
Kapitálové výdavky   
Finančné výdavky   
Výdavky RO s právnou subjekt.   
Rozpočet  obce  55301 60141 

 
2. Plnenie príjmov za rok 2013 v eurách  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
60141 58453,65 97,19 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
52721                   51708,17  

 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
4240                 2773,73  

 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
3180                 3771,75  

 
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  
1. Nitriansky samosprávny kraj 500 Kultúra 
2. Nitriansky samosprávny kraj 240 Šport 
3. Ministerstvo kultúry SR 800 Kultúrne tradície 
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
    

 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
4) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
0 200 0 

 
 
3. Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách  



 9 

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

60141 58249,20 96,85 
1) Bežné výdavky: 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
60141 58249,20 96,85 

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 49424 48593,62 98,32 
Ochrana pred požiarmi 70 0 0 
Ochrana životného prostredia- 
nakladanie s odpadmi 

2890 2871,68 99,37 

Bývanie a občianska vybavenosť-
Rozvoj obcí 

565 490,42 86,8 

Verejné osvetlenie 3150 2545,47 80,81 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 2335 2328,11 99,7 
Vzdelávanie - knižnica 82 81 98,78 
Vysielacie a vydavateľské služby 115 106,12 92,28 
Náboženské a iné spol. služby 510 304,38 59,68 
Sociálne zabezpečenie 1000 928,40 92,84 
Spolu 60141 58249,20 96,85 

 
 
2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016 
 
      2.3.1 Príjmy celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2013 
Plán na rok 

2014 
Plán na rok 

2015 
Plán na rok 

2016 
Príjmy celkom 58453,65 72301 72301 72301 
z toho :     
Bežné príjmy 58253,65 72301 72301 72301 
Kapitálové príjmy     
Finančné príjmy 200,00    
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

    

 
      2.3.2 Výdavky celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2013 
Plán na  rok 

2014 
Plán na  rok 

2015 
Plán na  rok 

2016 
Výdavky celkom 58249,20 72301 72301 72301 
z toho :     
Bežné výdavky 58249,20 55301 55301 55301 
Kapitálové výdavky  12000 12000 12000 
Finančné výdavky 0 5000 5000 5000 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 
     

 
Hospodárenie obce 

 

 
Skutočnosť k 31.12.2013 

 
Bežné  príjmy spolu 58453,65
z toho : bežné príjmy obce  58253,65
             bežné príjmy RO 
Bežné výdavky spolu 58249,20
z toho : bežné výdavky  obce  58249,20
             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 4,45
Vylúčenie z prebytku  
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
Príjmy z finančných operácií 200
Výdavky z finančných operácií 0
Rozdiel finančných operácií 200
PRÍJMY SPOLU   58453,65 
VÝDAVKY SPOLU 58249,20 
Hospodárenie obce  204,45 
Vylúčenie z prebytku  

 
  
Prebytok rozpočtu v sume 4,45 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             4,45 EUR  
 
Zostatok  finančných operácií v sume 200 EUR, navrhujeme použiť na: 

- ponechanie na pôvodnom účte a v nasledujúcom roku ich použiť na kapitálové výdavky 
 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 
vo výške 4,45 EUR.  
4. Bilancia aktív a pasív v eurách 
4.1  A K T Í V A  
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Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Predpoklad 
rok 2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Majetok spolu 310373,69 425075,88 300000 200000 

Neobežný majetok spolu 264813,72 375876,64   

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0   

Dlhodobý hmotný majetok 226043,22 337106,14 310000 300000 

Dlhodobý finančný majetok 38770,50 38770,50 38770,50 38770,50 

Obežný majetok spolu 45476,99 49116,26 48600 48100 

z toho :     

Zásoby 0 0   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0   

Dlhodobé pohľadávky 0 0   

Krátkodobé pohľadávky  2846,50 4378,48   

Finančné účty  42630,49 44737,78   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0   

Časové rozlíšenie  82,98 82,98   

 

4.2  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k  31.12.2013 

Predpoklad 
rok 2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu 310373,69 425075,88   

Vlastné imanie  150582,13 269531,75   

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0 0   

Fondy 0 0   

Výsledok hospodárenia  150582,13 269531,75   

Záväzky 5109,66 5450,43   

z toho :     

Rezervy  2218,09 2456,51   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0   

Dlhodobé záväzky 27,45 42,17   

Krátkodobé záväzky 2864,12 2951,75   

Bankové úvery a výpomoci 0 0   

Časové rozlíšenie 154681,90 150093,70   
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- významných prírastkov majetku: majetok sa navýšil o pozemky, ktoré má obec 

zapísané na listoch vlastníctva nakoľko je v našej obci ukončený ROEP: LV 398, LV 1 
 
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 
5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12 2012 

Stav 
k 31.12 2013 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2846,50 4378,48 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 
5.2 Záväzky 
 
Záväzky Stav 

k 31.12 2012 
Stav 

k 31.12 2013 
Záväzky do lehoty splatnosti   2218,09 2456,51 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

6. Hospodársky výsledok v eurách 
 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Predpoklad 
rok 2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Náklady 68710,28 78474,04   

50 – Spotrebované nákupy 11082,78 10956,06   

51 – Služby 6588,23 10278,45   

52 – Osobné náklady 30196,96 33810,53   

53 – Dane a poplatky 0 0   

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

2872,99 4409,27   

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

17033,54 18066,19   

56 – Finančné náklady 935,88 953,54   

57 – Mimoriadne náklady 0 0   

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

0 0   

59 – Dane z príjmov 0 0   

Výnosy 63530,17 194401,57   
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60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

230,6 142,1   

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0 0   

62 – Aktivácia 0 0   

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

52647,91 55249,43   

64 – Ostatné výnosy 2797,42 128320,91   

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

1769,13 2218,09   

66 – Finančné výnosy 108,91 111,09   

67 – Mimoriadne výnosy 0 0   

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

0 0   

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

-5180,11 115927,53   

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 115927,53 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov : 

- zaradenie pozemkov do majetku 
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7. Ostatné  dôležité informácie  
7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

NSK Nitra Šport 240 

NSK Nitra Kultúra 500 

Ministerstvo 

kultúry SR 

Tradície- tvorivé dielne 800 

   

 

7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2013 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie  

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

- rekonštrukcia domu smútku 
- zriadenie materskej školy 
- výstavba nájomných bytov i z prostriedkov ŠFRB 

 
7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

Vypracoval:          Juhásová                                                                           Predkladá:  Rosipal 

 

 

V Ini dňa 15.5.2014 

 

Prílohy: 
 

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


