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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,

do rúk sa Vám dostáva konsolidovaná výročná správa obce Maňa za rok 2017
uvádzajúca i informácie z individuálnej výročnej správy obce Maňa, ktorá poskytuje reálny
pohľad na činnosť konsolidovaného celku obce Maňa a na dosiahnuté výsledky v uplynulom
roku. Povinnosť vyhotoviť konsolidovanú výročnú správu vyplýva pre obec z § 22 ods. 16
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V roku 2017, rovnako ako v rokoch predošlých, sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré
obci vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a doplnkov, z Ústavy Slovenskej republiky a z mnohých ďalších zákonov, predpisov
a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií
a kompetencií, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy.
Rok 2017 môžem hodnotiť pozitívne. Najvýznamnejšími investičnými akciami, ktoré
sme zrealizovali, bola výmena okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani (dokončenie
tejto výmeny bude zrealizované v roku 2018). Okrem toho prebehla v budove kultúrneho domu
vo Veľkej Mani kompletná rekonštrukcia zasadacej miestnosti a taktiež boli v budove
kultúrneho domu vymenené a doplnené ventily na radiátoroch. V Malej Mani bol k budove
kultúrneho domu pristavaný prístrešok. Začali sa tiež práce na odvodňovacom žľabe na ulici V.
J. Gajdoša, na chodníkoch v cintoríne vo Veľkej Mani a na chodníku v Malej Mani. Tiež sa
začali práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení na budove športovej kabíny vo Veľkej Mani.
V budove základnej školy bol odstránený havarijný stav rozvodu vodovodného potrubia
s napojením na hydranty a v kotolni boli opravené dva kotly. V materskej škole sa začala
rekonštrukcia kotolne, v školskej jedálni prebehla čiastočná rekonštrukcia obkladov a bol tiež
zakúpený nový konvektomat.
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Zrealizovali sme viacero kultúrnych a spoločenských podujatí (XXIX. ročník
Požitavských folklórnych slávností, stavanie mája, fašiangy, hody, jubilanti, Traktormánia
a iné). Žiaci základnej školy sa zúčastnili viacerých súťaží a turnajov, kde boli veľakrát
i úspešní (Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, geografická olympiáda,
matematický klokan, olympiáda z ANJ a NEJ, pytagoriáda, florbal, stolný tenis a mnohé iné).
Počas celého roka sme zabezpečovali starostlivosť o verejnú zeleň, verejné priestranstvá,
miestny rozhlas, miestne komunikácie, cintoríny, starali sa o údržbu obecných zariadení.
Všetky tieto činnosti si vyžadovali okrem potrebných finančných prostriedkov i množstvo
práce zamestnancov obecného úradu a zamestnancov základnej školy s materskou školou, ako
i členov obecného zastupiteľstva, a taktiež mnohých občanov, za čo im všetkým patrí veľké
poďakovanie.
Spolupráca konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Maňa a konsolidovanej účtovnej
jednotky Základnej školy s materskou školou je na dobrej úrovni a som presvedčený, že aj
v budúcnosti budeme spoločnými silami a správnymi rozhodnutiami prispievať k rozvoju
a zveľaďovaniu našej obce.

Ing. Igor Sádovský
starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Maňa
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 7/1, 941 45 Maňa
IČO: 00309061
DIČ: 2021059403
Štatutárny orgán obce: Ing. Igor Sádovský, starosta obce
Telefón: 035/6595 103, 104
E-mail: starosta@obecmana.sk
Webová stránka: www.obecmana.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Igor Sádovský
Zástupca starostu obce: Jozef Trungel
Hlavný kontrolór obce: Iveta Matušková
Obecné zastupiteľstvo: Jozef Trungel
Ing. Jozef Tóth
Ing. Peter Hudec
Ing. Matej Polák
Igor Báni
Dominik Tinák, ml.
Mgr. Adrián Šuba
Martin Lauro
Mária Černáková

Komisie: komisia školstva, kultúry a športu
sociálna a bytová komisia
komisia výstavby, rozvoja obce a životného prostredia, financií a hospodárenia
s obecným majetkom
komisia na ochranu verejného záujmu

Obecný úrad - administratíva: Mgr. Alena Sojková
Daniela Sádovská
Jarmila Trungelová
Iveta Kováčová
Katarína Erniholdová
Ing. Hana Vicianová

Obecný úrad – údržba: Dominik Tinák
Jozef Cigáň
Peter Ujhelyi
Štefan Raček
Peter Kosec

5

Ján Lőbb
Milan Toman
Marek Karol
Branislav Chovanec

Obecný úrad – ostatní zamestnanci: Iveta Tomanová
Andrea Karolová
Antónia Pinterová

Rozpočtové organizácie: obec Maňa je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie, a to
Základnej školy s materskou školou so sídlom Školská 1, 941 45 Maňa, IČO 37863941,
štatutárny zástupca je Mgr. Eva Abrmanová, riaditeľka a hlavnou činnosťou rozpočtovej
organizácie

je

výchovno-vzdelávací

proces.

Telefón:

035/6595105,

e-mail:

skola@zsmana.edu.sk, webová stránka: https://zsmana.edupage.org/. Hodnota majetku
rozpočtovej organizácie v netto hodnote k 31. 12. 2017 bola vo výške 259 612,66 Eur a výška
jej vlastného imania bola k 31. 12. 2017 vo výške 259 612,66 Eur. Výsledkom hospodárenia
Základnej školy s materskou školou za rok 2017 bola strata vo výške 1 839,83 Eur.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: slúžiť obyvateľom obce, efektívne vynakladať zdroje pre

rozvoj obce

a rozvíjať obec pri zachovaní jej tradičnej kultúry.

Vízie obce: vytvoriť úspešnú a príťažlivú obec nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre
návštevníkov, vytvoriť upravenú, čistú a zaujímavú lokalitu pre bývanie a trávenie voľného
času, vytvoriť obec s komplexne vybudovanou infraštruktúrou a kvalitným životným
prostredím umožňujúcim rozvoj cestovného ruchu v zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja,
obec s profesionálnou správou.

Ciele obce:
podpora rozvoja cestovného ruchu,
skvalitnenie podmienok životného prostredia predovšetkým dobudovaním
infraštruktúry (sociálnej, technickej, environmentálnej),
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rozvoj podnikateľských aktivít, posilnenie ekonomiky obce,
ochrana životného prostredia,
aktivizácia miestnych partnerov a rozvoj spolupráce.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
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 Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku a je
zaraďovaná do celku Podunajská pahorkatina.
Susedné mestá a obce: na západe obec susedí s obcami Kmeťovo, Černík, Mojzesovo, na juhu
s Úľanmi nad Žitavou a Hulom. Spoločným južným a východným susedom je obec Vlkas, na
východe obec susedí s Trávnicou, na severe so Žitavcami a na severozápade s Michalom nad
Žitavou.
Celková rozloha obce: 2 159 ha
Nadmorská výška: 127 – 225 m. n. m.

5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov: podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 žilo v obci 2 112
obyvateľov. Podľa evidencie obce k 31. 12. 2017 mala obec 2 052 obyvateľov.
Národnostná štruktúra: slovenská 1 982
maďarská 5
rómska 19
rusínska 1
česká 5
poľská 2
chorvátska 1
ostatné a nezistené 97
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Rímskokatolícka cirkev 1 784
Gréckokatolícka cirkev 1
Pravoslávna cirkev 10
Evanjelická cirkev augsburského
vyznania 50
Reformovaná kresťanská cirkev 15
Kresťanské zbory 6
Apoštolská cirkev 6

Vývoj počtu obyvateľov: k 01. 01. 2017

2 071

zomrelí

24

odhlásení

43

narodení

21

prihlásení

27

k 31. 12. 2017

2 052

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese Nové Zámky: 3,71 %

5.4. Symboly obce
Erb obce: červený štít, v strede ktorého stojí zlatý (žltý) dvojchvostý lev. V pravej prednej
končatine nesie striebornú (bielu) šabľu so zlatou (žltou) rukoväťou. Pod levom je kolmo
postavené s hrotom nadol smerujúce strieborné (biele) čerieslo, za jeho chrbtom je tak isto
kolmo postavený strieborný (biely) lemeš s hrotom smerujúcim nadol.

Vlajka obce: vychádza z farebného prevedenia erbu obce: červená, žltá, biela a žltá. Vlajka je
ukončená lastovičím chvostom. Červená 3 diely, žltá 2 diely, biela 2 diely a žltá 2 diely.

Pečať obce: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom (dvojchvostý lev so šabľou, čerieslom
a lemešom) a kruhopisom OBEC MAŇA.

5.5. Logo obce – obec nemá
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5.6. História obce
Obec Maňa sa nachádza v Žitavskej pahorkatine. Údolie rieky Žitavy lákalo už pravekých ľudí
k osídleniu tohto územia. Dokladom toho sú vykopávky z obdobia neolitu, bronzovej
a hallštattskej doby. Keltské pohrebisko z 3. – 1. stor. p. n. l. patrí k najväčším náleziskám
tohto druhu v strednej Európe. V priebehu storočí sa tu vystriedalo niekoľko predhistorických
národov – Skýtov, Keltov, Markománov, Kvádov a iných. Príchod Slovanov sa datuje od 6.
storočia. Prvé písomné záznamy o obci pochádzajú z roku 1237. V tomto roku bola Veľká
Maňa uhorským kráľom Bélom IV. predaná grófovi Tomášovi, neskôr sa stala majetkom
Matúša Čáka Trenčianskeho. Od roku 1386 sa majiteľom stáva bohatý rod Forgáčovcov. Obec
prežila turecko-osmanské okupácie v rokoch 1599 – 1663. Od roku 1712 sa majiteľom obce
stáva gróf Koller. Tento majiteľ sa zaslúžil o výstavu kostola, kaštieľa. Ďalším majiteľom bol
gróf Mallonay a posledným majiteľom bol gróf Gejza Feldváry, ktorého potomkovia žijú
dodnes. Obec Maňa vznikla v roku 1962 zlúčením obce Veľká Maňa a Malá Maňa.

5.7. Pamiatky
V obci Maňa sa nachádza viacero národných kultúrnych pamiatok, a to:

-

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Sedembolestnej z roku 1743,

-

Socha sv. Floriána z 2. polovice 18. storočia – pri kostole,

-

Kaštieľ z druhej tretiny 18. storočia,

-

Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1756 – nachádzajúca sa na Námestí M. R.
Štefánika,

-

park pri kaštieli.

5.8. Významné osobnosti obce
Obec Maňa sa môže pochváliť

niekoľkými významnými rodákmi, ktorí svoje nadanie a

vzdelanosť využívali v prospech slovenského národa a ktorí na svoju rodnú obec, na svoj rodný
kraj nezabúdali, i keď mnohí z nich sa rozišli do šíreho sveta. Medzi prvých veľkomáňanských
vzdelancov patrili: Dominik Máňai (1625 - 1701), kňaz, ktorý mal chýr vynikajúceho kazateľa
a Ján Máňovič (1708 - 1772), františkán. Výraznejšou postavou bol Ignác Koller, veszprémsky
biskup. Ďalšou významnou osobnosťou bol hudobný skladateľ, organista a zbormajster Ján
Gajdoš (1903 - 1980), ktorý v roku 1942 založil Mestskú hudobnú školu v Banskej Bystrici.
Vševlad Jozef Gajdoš (1907 - 1978), kňaz-františkán, profesor, vedec, ktorý uskutočnil
významné objavy v oblasti knihovedy, jazykovedy, histórie, literatúry a hudby. Skúmal
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rukopisy diel Antona Bernoláka a Ferenca Liszta. Z mnohých, ktorí sa zúčastnili počas 2.
svetovej vojny v bojoch proti fašizmu, môžeme spomenúť Pavla Gajdoša (1914 -1994), ktorý
bojoval ako dôstojník 2. paradesantnej brigády v SNP. V oblasti literatúry sú známi: MUDr.
Benjamín Tinák (1930 - 2008), ktorý svojmu rodnému kraju venoval román Žitava, Vlci na
Žitave, básnickú zbierku Špirála a iné. Ďalej Dr. Július Špaňár, CSc. (1917 – 2007),
univerzitný profesor, prekladateľ gréckej histórie a autor učebníc latinčiny. Ďalšou osobnosťou
na poli literatúry je Marián Bednár – básnik a redaktor Košického rozhlasu. Významnou
osobnosťou a čestným občanom obce Maňa bol i Mons. Dominik Hrušovský (1926 – 2016) –
arcibiskup, apoštolský nuncius, teológ, redaktor.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s materskou školou.

Na mimoškolské aktivity je zriadený:
-

školský klub detí ako súčasť základnej školy.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci je zabezpečená v budove zdravotného strediska a poskytujú ju:
-

obvodný lekár MUDr. Miloš Bartko,

-

detská lekárka MUDr. Mária Hajdenová,

-

zubná lekárka MUDr. Jana Lósková.

V obci Maňa sa taktiež nachádza i lekáreň.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom obce.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- KAMILKA zariadenie sociálnych služieb Maňa.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že poskytovanie sociálnych služieb
sa bude orientovať na zvyšovanie kvality a rozširovania poskytovaných služieb.

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

obec konaním kultúrnych a spoločenských akcií, napr. Požitavské folklórne slávnosti,
fašiangy, stavanie mája, hodové slávnosti, október – mesiac úcty k starším, jubilanti a
iné

-

základná škola s materskou školou,

-

miestne organizácie.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude naďalej orientovať na organizovanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
-

COOP Jednota,

-

Slovenská pošta, a. s.,

-

Agro Kvet – Marián Beduš,

-

Milan Čupák – Autodoprava,

-

ČSU, s. r. o.,

-

Gastro-Klčo – Milan Klčo.

Najvýznamnejší priemysel v obci:
-

Gastro-Klčo – Milan Klčo.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
-

Ing. Jozef Gajdoš, SHR.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na rozšírenie poskytovaných služieb.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Maňa 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 Maňa na rok 2017 bol
zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol
schválený Obecným zastupiteľstvom v Mani dňa 13. 12. 2016 uznesením č. XIV/07/13122016.

V roku 2017 bolo vykonaných tridsaťsedem zmien rozpočtu, a to nasledovne:

-

prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 25. 01. 2017,

-

druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 06. 02. 2017,

-

tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 03. 2017,

-

štvrtá zmena bola schválená dňa 14. 03. 2017 uznesením č. XV/08/14032017,

-

piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 23. 03. 2017,

-

šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 –
rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 10. 04. 2017,

-

siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017
– rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 05. 2017,

-

ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017 –
zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 03. 05. 2017,
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-

deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017
– zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 15. 06. 2017,

-

desiata zmena bola schválená dňa 20. 06. 2017 uznesením č. XVI/10/20062017,

-

jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 06. 2017,

-

dvanásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 06. 2017,

-

trinásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 07. 2017,

-

štrnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 07. 07. 2017,

-

pätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 07. 2017,

-

šestnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 04. 08. 2017,

-

sedemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 23. 08. 2017,

-

osemnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 24. 08. 2017,

-

devätnásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 14. 09. 2017,

-

dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 20. 09. 2017,

-

dvadsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 28. 09. 2017 uznesením č.
XVII/07/28092017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 09. 2017,

-

dvadsiata

druhá

zmena

bola

schválená

dňa

28.

09.

2017

uznesením

č.

XVII/07/28092017,
-

dvadsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 04. 10. 2017,

-

dvadsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 06. 10. 2017,

-

dvadsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 17. 10. 2017,
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-

dvadsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 26. 10. 2017,

-

dvadsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 27. 10. 2017,

-

dvadsiata ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 11. 2017,

-

dvadsiata deviata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 20. 11. 2017,

-

tridsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017
– zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 30. 11. 2017,

-

tridsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
XIX/04/14122017 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 30. 11. 2017,

-

tridsiata druhá zmena bola schválená dňa 14. 12. 2017 uznesením č. XIX/04/14122017,

-

tridsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 18. 12. 2017,

-

tridsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 18. 12. 2017,

-

tridsiata piata zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 20. 12. 2017,

-

tridsiata šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 29. 12. 2017,

-

tridsiata siedma zmena bola vzatá na vedomie dňa 13. 03. 2018 uznesením č.
XX/05/13032018 – rozpočtové opatrenie rozpočtovej organizácie zo dňa 31. 12. 2017.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

1 113 082,00

1 302 495,10

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31. 12. 2017
1 301 386,12

1 084 382,00
0,00
21 700,00

1 218 397,00
10 786,00
54 131,00

1 217 914,79
10 785,82
53 489,38

99,96
100,00
98,81

7 000,00

19 181,10

19 196,13

100,08

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
99,91
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Výdavky celkom
1 113 082,00
z toho :
Bežné výdavky
482 592,00
Kapitálové výdavky
42 396,00
Finančné výdavky
50 200,00
Výdavky
RO
s právnou
537 894,00
subjektivitou
Rozpočet obce
0,00

1 280 622,10

1 236 678,80

96,57

577 559,00
79 904,00
46 095,00

547 191,69
66 422,97
45 998,50

94,74
83,13
99,79

577 064,10

577 065,64

100,00

21 873,00

64 707,32

295,83

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 v eurách
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

Skutočnosť k 31. 12. 2016 v Eur
1 237 110,92
1 217 914,79
19 196,13

1 116 599,97
547 191,69
569 408,28

120 510,95
10 785,82
10 785,82
0,00

74 080,33
66 422,97
7 657,36

- 63 294,51
57 216,44

Príjmy z finančných operácií

53 489,38

Výdavky z finančných operácií

45 998,50

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce

7 490,88
1 301 386,12
1 236 678,80
64 707,32
a) 79,00 Eur – nevyčerpané
dopravné za rok 2017
b) 4 246,56 Eur – tvorba fondu
údržby a opráv za rok 2017
60 381,76

Prebytok rozpočtu v sume 57 216,44 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:
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-

tvorbu rezervného fondu

57 216,44 Eur

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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 79,00 Eur, a to na :
- dopravné pre žiakov základnej školy
79,00 Eur,
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov v sume 4 246,56 Eur,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok 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 7 490,88 Eur, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
7 490,88 Eur
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 60 381,76 Eur.
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020 v eurách

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

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
1 301 386,12

Rozpočet na
rok 2018
1 195 300,00

Rozpočet
na rok 2019
1 179 999,00

Rozpočet
na rok 2020
1 179 999,00

1 217 914,79
10 785,82
53 489,38

1 126 271,00
0,00
34 139,00

1 143 609,00
0,00
1 500,00

1 143 609,00
0,00
1 500,00

19 196,13

34 890,00

34 890,00

34 890,00

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
1 236 678,80

Rozpočet na
rok 2018
1 195 300,00

Rozpočet
na rok 2019
1 179 999,00

Rozpočet
na rok 2020
1 179 999,00

547 191,69
66 422,97

510 396,00

522 053,00

526 053,00

52 639,00

34 000,00

30 000,00

45 998,50

40 676,00

40 676,00

40 676,00

577 065,64

591 589,00

583 270,00

583 270,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok

8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2016
4 594 555,65

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
4 568 993,35

Neobežný majetok spolu

4 319 045,63

4 274 341,90

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

3 923 653,16

3 878 949,43

Dlhodobý finančný majetok

395 392,47

395 392,47

Obežný majetok spolu

270 063,52

291 095,37

159,24

453,96

92 738,87

93 630,02

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

25 724,58

32 274,62

Finančné účty

151 440,83

164 736,77

Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté

návratné

fin.

výpomoci

0,00

0,00

návratné

fin.

výpomoci

0,00

0,00

5 446,50

3 556,08

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2016
4 758 625,07

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
4 734 975,99

Neobežný majetok spolu

4 530 490,03

4 477 473,46

0,00

0,00

4 135 097,56

4 082 080,99

dlhodobé
Poskytnuté
krátkodobé
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

395 392,47

395 392,47

Obežný majetok spolu

222 519,94

253 946,45

1 632,04

1 722,37

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

29 078,25

34 068,19

Finančné účty

191 809,65

218 155,89

0,00

0,00

0,00

0,00

5 615,10

3 556,08

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2016
4 594 555,65

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
4 568 993,35

Vlastné imanie

2 888 382,67

2 949 494,16

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 888 382,67

2 949 494,16

837 785,83

805 616,65

2 484,17

2 506,56

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

678 765,17

651 909,13

Krátkodobé záväzky

78 367,91

90 141,97

Bankové úvery a výpomoci

78 168,58

61 058,99

Časové rozlíšenie

868 387,15

813 882,54

z toho :
Zásoby

Poskytnuté

návratné

fin.

výpomoci

návratné

fin.

výpomoci

dlhodobé
Poskytnuté
krátkodobé
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
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b) za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2016
4 758 625,07

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
4 734 975,99

Vlastné imanie

2 889 538,03

2 948 671,55

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 889 538,03

2 948 671,55

878 559,09

861 032,70

2 484,17

2 506,56

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

680 443,30

653 874,60

Krátkodobé záväzky

117 463,04

143 592,55

Bankové úvery a výpomoci

78 168,58

61 058,99

Časové rozlíšenie

990 527,95

925 271,74

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

8.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok k
31. 12. 2016
21 227,01

Zostatok k
31. 12. 2017
23 650,77

Pohľadávky po lehote splatnosti

4 497,57

20 022,07

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok k
31. 12. 2016
24 580,68

Zostatok k
31. 12. 2017
25 444,34

Pohľadávky po lehote splatnosti

4 497,57

20 022,07

Zostatok k
31. 12. 2016
837 785,83

Zostatok k
31. 12. 2017
805 616,65

Pohľadávky (netto)

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky (netto)

8.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
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Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Zostatok k
31. 12. 2016

Zostatok k
31. 12. 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

878 559,09

861 032,70

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

9. Hospodársky výsledok

za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov za

materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31. 12. 2016
783 811,81

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
848 003,59

50 – Spotrebované nákupy

77 709,48

73 620,70

51 – Služby

107 956,92

118 113,74

52 – Osobné náklady

260 920,00

302 209,90

53 – Dane a poplatky

1 796,58

3 512,75

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

6 582,72

6 079,99

125 205,59

123 533,08

14 542,65

12 328,51

0,00

0,00

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

188 664,32

208 520,75

433,55

84,17

Výnosy

846 251,23

909 988,50

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

25 838,94

12 966,33

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

627 639,58

669 551,35

Názov
Náklady

57 – Mimoriadne náklady
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64 – Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti
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/

85 251,40

82 022,29

2 331,88

2 507,02

1 690,91

197,96

0,00

0,00

103 498,52

142 743,55

62 439,42

61 984,91

Hospodársky výsledok - kladný v sume 62 439,42 Eur za rok 2016 bol v roku 2017 zúčtovaný
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, hospodársky výsledok
– kladný v sume 61 984,91 Eur za rok 2017 bol v roku 2018 zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: v porovnaní s minulým rokom boli vyššie osobné náklady obce, nakoľko v roku
2017 opäť nastala zmena platových taríf vo verejnej správe. V rámci výnosov boli v porovnaní
s minulým rokom vyššie daňové výnosy samosprávy z dôvodu vyšších podielových daní
poukázaných obci.

b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31. 12. 2016
1 188 438,37

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
1 266 362,04

50 – Spotrebované nákupy

160 877,01

164 165,09

51 – Služby

147 038,71

146 260,98

52 – Osobné náklady

696 352,36

776 845,78

53 – Dane a poplatky

1 796,58

3 512,75

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

6 582,72

6 079,99

140 541,59

139 503,28

15 266,65

12 830,03

Názov
Náklady
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57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

19 549,20

17 079,97

433,55

84,17

1 250 919,00

1 326 507,12

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

50 423,46

38 111,45

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

627 639,58

669 551,35

105 308,19

96 830,60

2 331,88

2 507,02

1 690,91

218,98

0,00

0,00

463 524,98

519 287,72

62 480,63

60 145,08

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

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: v porovnaní s minulým rokom boli osobné náklady konsolidovaného celku obce
Maňa výrazne vyššie, nakoľko v roku 2017 opäť nastala zmena platových taríf vo verejnej
správe. V oblasti výnosov konsolidovaného celku obce Maňa vidieť zvýšenie daňových
výnosov, nakoľko v roku 2017 boli konsolidujúcej účtovnej jednotke obci Maňa poukázané
vyššie podielové dane v porovnaní s rokom 2016. Taktiež výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov boli výrazne vyššie v porovnaní s rokom 2016, nakoľko konsolidovanému celku obce
Maňa boli poskytnuté vyššie finančné prostriedky z rôznych transferov či grantov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec a rozpočtová organizácia prijali nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Environmentálny fond
Fond na podporu
umenia
Nitriansky
samosprávny kraj
ÚPSVaR Nové Zámky
Rôzni sponzori na
Požitavské folklórne
slávnosti
Nadačný fond
Telekomu pri Nadácii
Pontis

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v Eur

Voľby do VÚC

1 704,90

Školstvo

380 375,00

Matrika

3 068,31

REGOB

684,42

Register adries

99,60

stravné pre deti v hmotnej núdzi
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
prídavky na deti - záškolákov

119,70
16,60
799,68

životné prostredie

193,81

sanácia nezákonnej skládky
na podporu Požitavských folklórnych
slávností a na doplnenie knižničného fondu
na Požitavské folklórne slávnosti, na
podporu športu, na informačné tabule a pre
Základnú školu
projekt: rozvoj a podpora miestnej
a regionálnej zamestnanosti

38 000,00
3 500,00
7 556,80
13 117,38

na požitavské folklórne slávnosti

600,00

na opravu máňanského kríža

1 000,00

Spolu

450 836,20

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- od Environmentálneho fondu na sanáciu nezákonnej skládky vo výške 38 000,00 Eur,
-

od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na rozvoj a podporu miestnej a regionálnej
zamestnanosti vo výške 13 117,38 Eur,

-

od Fondu na podporu umenia na podporu Požitavských folklórnych slávností a na
doplnenie knižničného fondu vo výške 3 500,00 Eur.
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 konsolidujúca účtovná jednotka obec Maňa poskytla zo svojho rozpočtu dotácie
v zmysle VZN (vrátane jeho dodatkov) č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie
Obecný futbalový klub
Maňa

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v Eur

Činnosť obecného futbalového klubu

10 000,00

Slovenský zväz
záhradkárov, základná

Činnosť základnej organizácie

organizácia 12 – 43

Slovenského zväzu záhradkárov

650,00

Maňa
Stolnotenisový klub

Činnosť stolnotenisového klubu Maňa

Maňa

v roku 2017

Miestny odbor Matice
slovenskej Maňa
o. z. N Dance
Company – tancom k
rozvoju

2 520,00

Činnosť MO MS v Mani

Na štartovací poplatok na WCOPA
LOS ANGELES – HOLLYWOOD

900,00

1 550,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie zrealizované v roku 2017:
a) obec
-

rekonštrukcia zasadačky v budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani,

-

výmena okien na budove kultúrneho domu vo Veľkej Mani,

-

vybudovanie prístrešku pred kultúrnym domom v Malej Mani.

b) rozpočtová organizácia
-

nákup konvektomatu do školskej jedálne,

-

výmena rozvodov vodovodného potrubia v budove základnej školy.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
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a) obec
- dokončenie výmeny okien na budove kultúrneho domu,
-

vytvoriť bezbariérový vstup na 1. poschodie v kultúrnom dome,

-

rekonštrukcia budovy telocvične a strechy na budove materskej školy,

-

pokračovať v obnove chodníkov,

-

obnova historického parku,

-

revitalizovať športový areál.

b) rozpočtová organizácia
-

výmena elektroinštalácie v budove základnej školy,

-

oprava strechy na budove základnej školy,

-

výmena kotla v školskej jedálni.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Ing. Matej Polák

Schválil: Ing. Igor Sádovský, starosta obce

V Mani dňa 30. 08. 2018

Konsolidovaná výročná správa (uvádzajúca údaje z individuálnej výročnej správy) obce Maňa
za rok 2017 bola vzatá na vedomie na XXIV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa
03. 09. 2018 uznesením č. XXIV/03/03092018.
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