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1. Identifikačné, geografické a demografické údaje obce
Región:
Nitriansky
Okres:
Nové Zámky
Nadmorská výška: 113 m n. m.
Rozloha:
51,293906 km² (5 129 ha)
Obyvateľstvo:
4 358 (31. 12. 2016)
Hustota:
84,96 obyv./km²
Starosta:
Mgr. Jozef Derňár
Časové pásmo:
SEČ (UTC+1)
PSČ:
941 11
Kód:
503452
Obyvateľstvo obce Palárikovo tvoria obyvatelia slovenskej národnosti. Po náboženskej stránke
obyvatelia Palárikova sú prevažne katolíci. Počet obyvateľov je 4 358, z toho 2161 mužov a 2197
žien. Veková štruktúra je nasledovná:
Vek
Počet

0 -6
297

6-15
407

15-18
116

18-62
2751

62 a viac
787

2. História obce, pamiatky a symboly
Obec Palárikovo, v minulosti nazývaná Slovenský Meder, patrí k väčším sídlam okresu Nové
Zámky. História kraja, v ktorom obec leží siaha hlboko do predhistorickej doby. Svedčia o tom
archeologické vykopávky osídlenia od neolitu po stredovek, keltské pohrebisko z 3. až 1. storočia
pred n. l., žiarové hroby strednej bronzovej doby, sídliskový objekt z rímskej doby a z ranného
stredoveku. Obec Meder je písomne doložená z roku 1248, a to ako majetok kráľovien. Názov obce
Tót Megyer sa vyskytuje prvý raz písomne v archívoch grófov Károliovcov roku 1725. Gróf Károly
dal postaviť na mieste bývalého kaštieľa grófa Kounica nový kaštieľ. Postavili ho
v neskorobarokovom slohu a začiatkom 19.storočia ho prestavali v klasicistickom slohu. Má tvar
písmena U. Pôvodne mal 90 izieb. Jeho exteriér tvorí 52 hektárový park. V majeri za parkom bola
veľká dielňa - fabrika s parnými strojmi. Rod Károliovcov pôsobil v obcí až do roku 1945. Dňa
1. augusta 1948 bola obec Slovenský Meder premenovaná na PALÁRIKOVO. Obec je bohatá
na rôzne pamätihodnosti. Už spomínaný kaštieľ, drevená vodáreň (jedinečná technická pamiatka z
r. 1861) a kostol sv. Jána Nepomuckého z r.1746, sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Do zoznamu pamätihodností je
zapísaných 32 pamätihodností medzi iným: triumfálna brána so stajňami pre kone, sýpka, škola z r.
1863, fara z r. 1746, polyfunkčný dom z r 1900, spolkový dom z r. 1909, pamätné tabule
významným osobnostiam - Gabrielovi Paulíkovi, Karolovi Strmeňovi, k založeniu medzinárodnej
poľovníckej spoločnosti CIC, pomníky, sochy, kríže, cintoríny, hospodárska dráha (úzkokoľajka),
pamätná izba.

Erb obce Palárikovo schválila Heraldická komisia MV SR. Obecné zastupiteľstvo schválilo
predložený návrh symbolov obce Palárikovo: erb, vlajka a obecná pečať, ako ich navrhol PhDr.
Ladislav Vrteľ, tajomník HK MV SR (dňa 7. septembra 1995). Erb obce má vlastnú kompozíciu.
Zobrazené sú v ňom tri bažanty, čo v heraldickej reči znamená množstvo. Erb obce má túto podobu:
v modrom štíte tri zlaté bažanty so strieborným zbrojom. Pečať obce je okrúhla, uprostred
s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PALÁRIKOVO. Pečať má priemer 35 mm.
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Vlajka obce Palárikovo pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách: modrej: (2/9), žltej
(1/9), bielej (1/9), žltej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9) a modrej (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a je
ukončená troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

3. Plnenie funkcií obce v oblasti výchovy a vzdelávania, soc. zabezpečenia, zdravotníctva,
kultúry a hospodárstva.
Základná škola s materskou školou K. Strmeňa
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou - Základná škola s MŠ K.
Strmeňa Palárikovo, ktorého súčasťou sú základná škola, materská škola, školský klub a školská
jedáleň. V škole je deväť ročníkov a 13 tried. Školu navštevujú i žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Obec zabezpečila rekonštrukciu školy - zatepľovanie, výmena okien,
vybudovanie sedlovej strechy, opravy fasády, výmena PVC podlahy v triedach. V roku 2014 sa
začalo s rekonštrukciou sociálnych zariadení, t.č. je kompletne obnovený jeden zo štyroch blokov
sociálnych zariadení.
Sociálne zabezpečenie
Obec poskytuje poradenstvo, vyhľadáva občanov, hlavne dôchodcov a soc. odkázaných za účelom
pomoci v oblasti vybavovania zariadení pre seniorov, domovov sociálnych služieb, pomoc pri
vybavovaní rôznych kompenzačných príspevkov. Dôchodcom poskytuje príspevok na stravu
a zabezpečuje donášku stravy. Uskutočňujú sa návštevy v rodinách, v ktorých vznikol problém či
už v oblasti záškoláctva, rôznych šetrení pre ÚPSVaR, Okresný súd a políciu. Spolupracujeme
s detským domovom, v ktorom sú umiestnené deti z obce. V prípade potreby obec poskytuje
jednorazový finančný príspevok pre rodiny s deťmi. Riešime problémy, ktoré vznikajú aj v škole.
Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje kultúrny dom a knižnica, ktoré zabezpečujú
množstvo kultúrnych podujatí, výstav a krúžkov.

4. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva, plnenie rozpočtu príjmov
a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, rozpočtový výsledok hospodárenie

Obec Palárikovo je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky a účtuje
v sústave podvojného účtovníctva. Spôsob spracovania účtovníctva, jeho rozsah a preukázateľnosť
sa riadi ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve, v znení neskorších predpisov v r.2007
schválená novela zákona o účtovníctve pod číslom 198/2007 Z.z., obsahuje zmeny od 26.4.2007,
1.1.2008 a 1.1.2009 potreba novelizácie zákona o účtov. vyplynula zo zavádzania novej metodiky
účtovníctva/, zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v z.n.p./zákona č.
323/2007 Z. z./ a postupmi účtovania podľa opatrenia MF SR z 8. 8. 2007 č. MF/16786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové, príspev. organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, toto opatrenie
nadobudlo účin. od 1.1.2008, v znení opatr. MF zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311,
s účinnosťou od 1.1.2009 a opatrenia č. MF/24240/2009-31 s účinnosťou od 1.1.2010 opatrenia č.
MF/24141/2011-31 s účinnosťou od 1.1.2012, s účinnosťou od 1.1.2013 opatrenie č.
MF/19324/2012-31, opatrenie č. MF/19568/2013-31 s účinnosťou od 1.1.2014 a opatrenie
MF/21231/2014-31 s účinnosťou od 1.1.2015, opatrenie MF/21572/2015-31 s účinnosťou od
1.1.2016.
Od 1.januára 2009 bola zavedená mena - euro. Účtovným obdobím je kalendárny rok. Účtovníctvo
je spracované prostredníctvom programového vybavenia - KEO, firma KEO Veľký Krtíš.
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PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ZA I.-XII. 2016
Za sledované obdobie I. - XII. 2016 Obec Palárikovo vykazuje plnenie príjmov bežného
rozpočtu na 100,20 %, z uprav. rozpočtu 2 160 015,34 €, plnenie bolo vo výške 2 164 311,82 €.
Kapitálový rozpočet bol plnený na 100 %, z upraveného ročného rozpočtu plnenie predstavuje
9 990,- €.
Príjmová časť rozpočtu bola upravená o finančné prostriedky zo ŠR vo výške 62 943,05 €,
ktoré obec dostala prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.
Celková čiastka pridelených prostriedky zo ŠR bola vo výške 499 753,05 €. Najviac prostriedkov
bolo poukázaných na zabezpečenie prenesených kompetencií v školstve – normatívne prostriedky
(na mzdy, odvody do poisť. a prevádzku) a nenormatívne prostriedky - zdravotný asistent učiteľa,
príspevok na učebnice, vzdelávacie poukazy, príspevok pre MŠ na výchovu a vzdelávanie detí, pre
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na lyžiarsky výcvik, školu v prírode.
V mesiaci december 2016 poukázal Okresný úrad Nitra, odbor školstva dotáciu pre ZŠ vo výške
22 778,- € na bežné výdavky - „Výmena okien telocvične“. Dotácia bude čerpaná v r. 2017. Obec
dostala na prenesený výkon štát. správy dotáciu - na matričnú činnosť, hlásenie pobytu a reg.
obyv., register adries, životné prostredie, dopravu a činnosť stavebného úradu. Na zabezpečenie
starostlivosti o povojnové hroby bola z Min. vnútra SR poskytnutá dotácia na rok 2017 vo výške
139,68 €.
Na výdavky spojené s prípravou a zabezpečením volieb do NR SR bola poukázaná dotácia
vo výške 1 779,76 €.
Úrad práce N. Zámky poukázal prostriedky na stravu 3523,75 € a na nákup školských
potrieb 896,40 € pre deti, ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi. Obci boli poukázané rodinné
prídavky na vyplatenie 1481,76 €.
Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu pre dom kultúry dotáciu vo výške 1 500,- € na
projekt „My nestarneme“. Nitriansky samospráv. kraj poukázal na podporu kultúry – projekt
„Tvorivé stretnutie seniorov“ dotáciu vo výške 500,- €.
Úrad práce N.Zámky poukázal fin.prostriedky z Európ. sociál. fondu vo výške 78 066,15
€ na mzdy a odvody do poisť. pre nezamestnaných občanov, ktorí mali v priebehu roka uzatvorený
prac. pomer s obcou na dobu určitú.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR poukázala dotáciu na materiálno-technické vybavenie
vo výške 2 tis. € dobrovoľnému hasič. zboru pri obci. Združenie Mikroregión Cedron-Nitrava
poskytlo obci dotáciu 1 200,- € na projekt „Informačné tabule a orientačné mapy“.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške
1 078 486,84 €.
Daňové príjmy z nehnuteľností - pozemky plnenie na 91,99 %, vo výške 151 783,73 €,
u stavieb 99,29 % plnenie vo výške 43 688,52 €. Daňové príjmy za psa boli 3 342,98 €, poplatky
za komunálny odpad vo výške 25 655,40 €, daň za ubytovanie 220,11 €, daň za užívanie verejného
priestranstva vo výške 2 479,97 €.
Nedaňové príjmy - priaznivé plnenie vykazujeme u poplatkov a platieb – správne
poplatky, za relácie MR, predaj novín, cintorínske poplatky, separovaný zber. Príjmy z dobropisov
vo výške 9 117,68 € predstavujú refundáciu z úradu práce /VPP/ za predchádzajúce obdobie,
vratky za elektrinu a plyn. Príjmy z prenajatých budov a priestorov boli vo výške 57 319,75 €,
z toho nájomné z prenajatých obecných bytov 38 237,26 €, ostatné prenájmy z priestorov vo výšky
19 082,49 €. Príjmy z prenajatých pozemkov boli vo výške 69 939,80 €.
Z Recyklačného fondu dostala obec príspevok 64 988 € za vyseparované a na recykláciu odovzdané
komodity za r. 2015.
Kapitálové príjmy – príjmy z predaja pozemkov boli vo výške 9 490,- € a príjem z predaja
osobného auta 500,- €.
PLNENIE VÝDAVKOV za I. – XII. 2016
V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na
rok 2016. Zavedenie PR na úrovni samosprávy, obsahuje zámery a ciele, ktoré budú realizované
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z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2016 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú
konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Obec vykazuje plnenie rozpočtu bežných výdavkov za obdobie I.- XII. 2016 na 94,45 %,
z upraveného rozpočtu 1 188 499,63 €, bolo plnenie vo výške 1 122 491,52 €. Kapitálový rozpočet
bol plnený na 92,93 %, vo výške 92 300,83 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov
a splátku finančnej výpomoci celkom vo výške 84 780,02 €.
01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.
Zámerom programu je efektívne a flexibilne riadený obecný úrad. Starosta obce
v spolupráci s prednostkou úradu zabezpečujú riadenie obecného úradu a plnenie stanovených úloh.
Spolu s príslušnými vedúcimi pracovníkmi denne prejednávali spôsoby riešenia aktuálnych
a naliehavých úloh, pripomienky občanov, resp. ich sťažnosti. Starosta obce pravidelne organizuje
porady pre vedúcich pracovníkov, kde sa prejednávajú aktuálne úlohy a navrhujú spoločné riešenia
/ počet porád 12, okrem toho ďalšie neformálne stretnutia. O plnení rozvojových úloh obce starosta
pravidelne informuje občanov prostredníctvom obecných novín, obecného zastupiteľstva, zúčastnil
sa mnohých kultúrno-spoločenských akcií, kde sa stretol s občanmi.
V roku 2016 obec vydala 5 VZN – Požiarny poriadok obce, o používanie zábavnej pyrotechniky,
financovanie MŠ a škol. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti, o podmienkach prenájmu obec.
nájom. bytov a spôsobe výpočtu nájomného a o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce.
Hlavný kontrolór obce vykonal 16 kontrol v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti.
O výsledkoch kontrol vypracováva osobitnú správu. Najvyšší kontrolný úrad SR v I. polroku 2016
vykonal kontrolu zabezpečovania komunálnych služieb /KS/, programové dokumenty v oblasti KS,
správnosť zostavovania program. dokumentov, plnenie zámerov a cieľov KS a spokojnosť
obyvateľov. Na základe výsledkov kontroly boli starostom obce prijaté opatrenia na základe
odporúčania NKÚ SR.
Obec poskytla bežné transfery 15-tim neziskovým organizáciám vo výške 7 750,- €.
Čerpanie výdavkov na reprezentačné - občerstvenie pri zabezpečení akcií – Veteráni, Deň učiteľov,
stretnutie po koncerte vďaky s jubilantmi a ďalšie, celkom vo výške 2 462,64 € .
Členstvo v samospráv. Organizáciách a združeniach“- obec uhradila príspevky do 6
záujmových organizácií a združení - príspevok združeniu matrikárok, knižníc, Regionálnemu
združeniu miest a obcí novozámockej štúrovskej a šurianskej oblasti, združeniu CEDRON- Nitrava
združeniu Život. Cestami J. Palárika, združeniu náčelníkov polície. Poplatky za členstvo boli
uhradené vo výške 4 761,86 €.
Zasadnutie orgánov obce - v sledovanom období bolo organizačne zabezpečených 7
zasadnutí obec. rady a 10 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Odmeny poslancom za zasadnutia boli
vo výške 2 191,20 € a odvody do poisť. 729,79 €
V oblasti strategického plánovania sú zabezpečované úlohy z Plánu hospodár. a sociálneho
rozvoja obce zamerané na celkový ekonomický a sociálny rozvoj v obci, na základe stanovených
priorít. Správa o plnení PHSR Obce Palárikovo za rok 2015 bola vypracovaná a predložená
obecnému zastupiteľstvu, dňa 23.6.2016 bola schválená. Obec má vypracovaný passport
pamiatkovo chránených objektov, tento je priebežne aktualizovaný.
Príprava a implementácia rozvojových projektov – obec podala projekt na zvyšovanie
energetickej účinnosti „Obnova obecného úradu“ a projekt „Intenzifikácia regionálneho triedeného
zberu odpadov“.
Výdavky na špeciálne služby za sledované obdobie boli 20 771,35 €. Obec uhradila za spravovanie
žiadosti o NFP k podanému projektu „Obnova obec. úradu“ čiastku 1 800,- €. Za polohopisné
a výškopisné meranie pre projektovú dokumentáciu – zberný dvor sumu 382,- €. Za spracovanie
podkladov k projektovej dokumentácii „Rozšírenie regionálneho .zberového dvora“ 2 591,90 €.
Výdavky za spracovanie žiadosti o NFP - „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu odpadov “
boli vo výške 3000,-€ a za výber dodávateľa 2100,- €.Vypracovanie podkladov na stavebné
povolenie k projektu „Obnova obec. úradu“ uhradená suma 900,- €, vyjadrenie k projektu
/Štát.ochr.prír. SR/ suma 66,38€. Za vypracovanie dokumentácie pre územné konanie, geodetické
zameranie – cyklotrasa z obce k PP – úhrada vo výške 4 863,07 €, podklady pre stavebné
6

povolenie /cyklotrasa / 2 400,-€ vypracovanie ďalších podkladov, prerokovanie dokumentácie so
zložkami ŽSR, úhrada 2 160,- €. Vytýčenie hranice pozemku /zber.dvor/ 218,-€, za vykonané práce
na vypracovaní žiadosti o poskytnutí dotácie v rámci výzvy z Programu obnovy dediny 290,- €.
Kapitálové výdavky – obec kúpila pozemok / rozšírenie priestoru pri zbernom dvore/ za 20 tis. €,
oplotenie areálu a vyhotovenie vstupnej brány bolo vo výške 12 245,71 €. Na zberný dvor bolo
kúpené osobné auto KIA Rio za 10 463,- € a nákladné auto IVECO v sume 23 988,- € na prepravu
separovaného materiálu. Pre technické služby bolo kúpené mulčovacie rameno za 10 540,- €. Na
obecný úrad bol kúpený osobný automobil KIA Ceed.
Audit a vnútorná kontrola – v I. polroku 2016 bol vykonaný audit hospodárenia obce za
r.2015, ktorého predmetom bolo overenie skutočností podľa zák. o rozpočtových pravidlách,
hospodárenie obce, overenie stavu a vývoja dlhov, inventarizácia, bola predložená výročná správa
k individuálnej účtov. závierke za r. 2015. V II. polroku bol vykonaný audit Konsolidovanej
účtovnej závierky za r. 2015, a výročnej správy ku konsolidovanej závierke r. 2015. Porušenie
zákona nebolo zistené. Výrok audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky r. 2015,
konsolidovanej účtovnej závierky r. 2015 vrátane predložených výročných správ r. 2015 bol bez
výhrad.
Záverečný účet obce za r. 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom v mesiaci jún 2016.
Výdavky za vykonanie auditov boli vo výške 1 200,- €.
02 Program Propagácia a marketing
Propagácia obce je zabezpečená v Profesionálnom registri, prezentácia obce v projekte
Cestovný lexikón. Na propagáciu a informáciu občanov o činnosti obce, pláne rozvojových úloh
sa využíva aj webová stránka, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Na propagačné účely boli
zakúpené perá, na ktorých je vytlačený text, tričká s potlačou, nástenné kalendáre „Palárikovo“.
Výdavky boli vo výške 1 980,46 €. Dôležité udalosti sú pravidelne zaznamenávané v Kronike obce.
03 Program Interné služby obce
Podprogram „zabezpečenie úloh spojených s voľbami“- obec zabezpečila úlohy spojené
s prípravou, zabezpečením volieb do NR SR. Na výdavky spojené so zabezpečením volieb dostala
obec dotáciu z Okresného úradu N. Zámky. Vyúčtovanie výdavkov bolo vo výške 1 779,75 €.
Podprogram „Hospodárska správa a evidencia majetku obce – obec ma uzatvorených 34
nájomných zmlúv o prenájme bytových a nebytových priestorov, nájomné zmluvy o prenájme
pozemkov v počte 74. V tejto časti sú sledované aj výdavky na poistenie majetku obce - poistenie
budov, strojov, priemyselného parku - vo výške 8 995,41 €.
Oprava a údržba budov a čerpanie energií je sledovaná v podprograme „Údržba
a prevádzka budov“. Obec zabezpečuje udržiavanie čistoty priestorov v budovách v rámci OcÚ,
menšie opravy sú vykonávané pracovníkmi TS.
V sledovanom období bolo čerpanie výdavkov na energie primerané. V rámci údržby v Dome
kultúry - bežná údržba, montáž žalúzií na okná 870,- €, čistenie parkiet 1 500,- €. Koncom roku
2015 začala údržba v zdravotnom stredisku – oprava strechy, oprava fasády, zateplenie budovy,
výmena okien, časť prác bola uhradená v r. 2015. Ďalšie práce na zdravotnom stredisku pokračovali
začiatkom roku 2016, za prevedené práce bola uhradená čiastka 14 422,18 €. Okrem toho bola
urobená oprava vstupného schodiska a bezbariérový vstup do zdrav. strediska, uhradená čiastka
5 748,- €, boli vymenené vchodové dvere úhrada 1 638,- €. Na opravu a údržbu kotolni v zdrav.
stredisku bolo vynaložených 4 719,- €.
Obec zabezpečila vzdelávanie zamestnancov obec. úradu, DK a TS účasťou na školeniach
a seminároch. Najviac školení sa uskutočnilo na RVC Nitra, zamestnanci sa zúčastnili na 15.
Pracovníčka PaM sa zúčastnila pravidelných školení /program VEMA/, potrebné školenia
absolvovali prac. TS. Výdavky na vzdelávanie vo výške 1 652,93 € sa týkali poplatku za školenie
a vyúčtovania cestovných nákladov .
Podprogram „Autodoprava“ – obec zabezpečila pravidelné kontroly a prehliadky
motorových vozidiel /TS a požiar. auto/. Výdavky boli čerpané vo výške 28 337,96 € na PHM,
údržbu a servis vozidiel, poistenie za škodu a havarijné poistenie.
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04 Program Služby občanom
Podprogram „Organizácia občianskych obradov“ – najdôležitejšie okamihy života
občanov sa snaží obec vykonať na vysokej úrovni (občianske obrady, jubilejné svadby a iné)
podujatia. V roku 2016 sa uskutočnilo 11 občianskych sobášov a počet jubilantov bol 128. Výdavky
na činnosť ZPOZ boli 1 155,49 € (kvety, občerstvenie).
Obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy matričnú činnosť – kvalitne promptne.
Patria sem zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, spracovanie zmien
v osobných údajoch občanov. Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka bol 1 302. Na
činnosť matriky dostala obec fin. prostriedky zo ŠR, výdavky boli čerpané vo výške 5 205,34 €, na
mzdy a odvody do poisťovní, alikvotnej časť na energie a materiál. Okrem toho z prostriedkov obce
bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 1 816,21 €.
Evidencia obyvateľstva - prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyv. Táto
činnosť zahŕňa práce spojené s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt, evidencia zmien a pod., je
vykonávaná v primeranom čase. Obci bolo zo ŠR poukázaných na hlásenie pobytu 1 419,33 € a na
register adries 25,- €. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody.
Podprogram „Cintorínske služby“ – obec zabezpečuje pohrebné a cintorínske službyúdržbu areálu cintorína - údržba zelene, kosenie trávnatých plôch, vykonáva sa betónovanie
základov pod pomník, odvoz odpadu. Výdavky boli vo výške 2 389,85 € - na materiál a údržbu štrk, cement, dodanie betónových blokov /úrn/, nákup čistiacich prostriedkov, bola vykonaná
oprava osvetlenia.
Prostredníctvom vysielania v miestnom rozhlase obec zabezpečuje denne informácie pre
občanov. Výdavky na materiál a údržbu miestneho rozhlasu boli vo výške 1 663,16 € .
Podprogram „Noviny obce“ - zabezpečenie informácií pre občanov prostredníctvom Našich
novín dvojmesačne, priemerný počet výtlačkov 1050 ks. Výdavky na tlač novín, grafickú úpravu
a roznášku boli 4 274,97 €.
05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok
Zamestnanci obecnej polície zabezpečovali verejný poriadok v obci, bezpečnosť obyvateľov.
Za účelom zníženia protispoločenskej činnosti a zabezpečenia poriadku bolo vykonaných 165
hliadok, s počtom 1 980 hodín v hliadkovej službe. Pri zabezpečení poriadku a bezpečnosti na
kultúrnych a šport. podujatiach odslúžili 50 hodín. Venovali sa aj kontrole dodržiavania pravidiel
cestnej premávky v obci /120 hodín/. Boli uskutočnené 2 prednášky ohľadne dopravnej výchovy.
Bežné výdavky na činnosť obec. polície okrem energií, miezd a odvodov /sú v inom programe/ boli
vo výške 11 176,49 €, z toho kúpa kamier 6 223,56 €, pracovných odevov, PHM, mat. a služby.
Podprogram „Ochrana pred požiarmi“ – obec má 1 dobrovoľný hasičský zbor s počtom 42
členov, vykonali 465 preventívnych protipožiarnych kontrol, zúčastnili sa 2 zásahov, bolo
organizované 1 protipožiarne cvičenie. Dobrovoľná požiarne ochrana SR poukázala pre hasičský
zbor 2 000,- € na materiál a školenie členov. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 2 154,91 € .
06 Program Odpadové hospodárstvo
Podprogram „Zvoz a odvoz odpadu“- obec za I. polrok 2016 zabezpečovala pravidelný
odvoz komunálneho odpadu a separovaný zber komodít.
Od l. júla 2016 je zmena vo vykazovaní odpadového hospodárstva. Bola vytvorená zberová
spoločnosť, ktorá zabezpečuje zber komodít na separovanie, odovzdáva vyseparované komodity
spoločnosti ENVI-Pak a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok odovzdania vyseparovaných
komodít refunduje vynaložené náklady na separovanie Združeniu obcí pre trvalo udržateľné
nakladanie s komunál. odpadmi so sídlom Palárikovo, s ktorým má podpísanú zmluvu. Združenie
obcí PA po obdržaní fin. prostriedkov od spoločnosti ENVI-Pak a.s. tieto poukáže Obci Palárikovo
na refundáciu nákladov za príslušný mesiac.
Bežné výdavky za I. polrok 2016 boli vo výške 39 500,21 € - týkali sa miezd, odvod do poisť., mat.
nákladov - nákup smetných nádob, vriec na odpad, dopr. náklady - PHM opravy, služby a vývoz na
skládku odpadov vo výške 13 193,50 €. V II. polroku 2016 po zmene /zber. spoločnosti/ boli
vynaložené náklady na separovanie komodít za obdobie 7.-10. 2016 obci Palárikovo refundované
zo „Združenia obcí“ vo výške 75 768,23 € /mzdy, odvody do poisť. a prevádzkové náklady/. Za
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obdobie november – december 2016 zúčtovala obec vynaložené náklady vo výške 38 605,29 € ako
pohľadávku voči „Združeniu obcí“. Táto bude uhradená v roku 2017.
Odvoz komunálneho odpadu je od 1. júla 2016 vykazovaný v rámci technických služieb.
07 Program Doprava
Podprogram „Správa a údržba pozemných komunikácií“– obec zabezpečila opravu a údržbu
chodníka na Štefánikovej ul. od Cergáta po križovatku /PNS/ a opravu miestnej komunikácie. Počas
zimnej údržby komunikácií bol zabezpečený posyp a odhŕňanie snehu.
Vo výdavkoch vykazujeme úhradu za zrážkovú vodu z MK vo výške 6 150,75 €, nákup
posypového materiálu vo výške 477,11 €. Oprava a údržba chodníka a MK bola vykonaná
dodávateľsky vo výške 27 116,86 €. Príspevok na prevádzku spojov firme ARRIVA a.s. bol vo
výške 2 736,- €. Na prenesený výkon štát. správy na úseku pozemných komunikácií bola obci
poskytnutá dotácia na mzdy a odvody, bolo vyčerpaných 185,80 €.
08 Program Vzdelávanie
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ K. Strmeňa
Palárikovo. Materskú školu pri ZŠ navštevuje 118 detí. Na originálne kompetencie (MŠ, ŠKD a ŠJ)
poukázala obec finančné prostriedky mesačne podľa rozpočtu, okrem toho poukázala na odchodné
zvýšenie platov 6 % a boli použité príjmy na čerpanie výdavkov. Základná škola dostáva
normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z Okresného úradu Nitra odbor školstva.
Čerpanie príjmov a výdavkov za ZŠ s MŠ je vykázané v Záverečnom účte ZŠ.
09 Program Kultúra
Kultúrne aktivity domu kultúry a knižnice vykazujeme v podprograme „Podpora
kultúrnych stredísk“. Boli zabezpečené rôzne kultúrne podujatia – karneval pre deti, plesy a zábavy,
oslava MDD, výchovné koncerty pre ZŠ, výtvarná súťaž, súťaž vo varení guláša, divadelné
predstavenia, koncert úcty starším, vianočný koncert vďaky a ďalšie. Bolo zorganizovaných 15
výstav – jarné prebudenie, z tvorby občanov, výstava prác detí, výstava ovocia a zeleniny. Pre deti
je zabezpečená krúžková činnosť /10 krúžkov/. Cez letné prázdniny bol organizovaný letný tábor.
Z Min. kultúry SR bola poskytnutá dotácia vo výške 1 500,- € na projekt „My nestarneme“.
Nitrianskeho Samosprávneho kraj poskytol dotáciu vo výške 500,- € na projekt „Tvorivé stretnutie
seniorov“. Dotácie boli použité na nákup materiálu a služby na projekty. Miestna knižnica má 607
čitateľov. Zabezpečila podujatia pre žiakov ZŠ a MŚ - súťaže a kvízy. Výdavky na mzdy, poistné
a energie sú sledované v iných programoch. Bežné výdavky boli čerpané na 96,33 % - na príprava
a realizácia kultúr. podujatí/výzdoba na akcie, propagácia, odmeny pre deti v súťažiach,
u materiálových nákladov- bežný mat., čistiace prostriedky, mat. na krúžkovú činnosť. Bola kúpená
chladnička a sporák. V rámci údržby bolo čerpanie na opravu kotla.
10 Program Šport
OTJ zorganizovala pre deti, mládež a dospelých športové podujatia - športové súťaže pre
futbalové mužstvá (prípravka, dospelí), šport. podujatia pre seniorov „Olympiáda seniorov“. Už
tradične sa uskutočnila kultúrno-spoločenská akcia – Stavanie mája, súťaž vo varení guláša.
V mesiaci jún bol zorganizovaný mládežnícky futbalový turnaj. Koncom roka tradične usporiadané
2 turnaje - stolnotenisový a volejbalový. Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy,
okrem výdavkov na energiu, údržbu, mzdy a odvody. Tieto sú sledované v iných programoch.
Čerpanie výdavkov - materiál, občerstvenie po zápasoch, preprava na zápasy, výdavky na
zabezpečenie súťaží - na dohody, úhrada FZ na rozhodcov, za prestup hráčov, poplatky FZ
a prenájom ihriska. Bežný rozpočet bol plnený na 93,14 %.
11 Program Prostredie pre život
Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v obci je zámerom podprogramu
„Verejné osvetlenie“. Obec má uzatvorenú „Koncesnú zmluvu“ s fi. MAGNA ENERGIA a.s.
o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce. Výdavky na
verejné osvetlenie boli vo výške 36 758,39 €, z toho elektrina VO 13 078,90 €, ostatné výdavky boli
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na nákup materiál 143,89 € a opravu a údržbu VO 23 535,60 €.
Podprogram „Manažment ochrany životného prostredia“ - výkon prenesených kompetencií
v tejto oblasti zahŕňa činnosť ohľadne drevín - povolenie výrubu drevín, bolo vybavených 6 žiadostí
občanov. Obec dostala dotáciu na prenesený výkon štát. správy na úseku životného prostredia vo
výške 402,29 € , táto bola vyčerpaná na mzdy a odvody.
Podprogram „Stavebný úrad“ – prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní
vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mestskom úrade N. Zámky v súčinnosti s obcou. Bolo
zabezpečených 17 stavebných konaní. Na činnosť dostala obec dotáciu z Min. dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, táto bola doplnená o prostriedky z obce a poukázaná na spol. stav. úrad.
Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mestským úradom
Nové Zámky vo výške 6 960,- € boli zaúčtované do účtovníctva obce. Čerpanie sa týkalo miezd,
odvodov, čiast. úhrady energií, materiálu, školenia a prídelu do SF.
Podprogram „Verejná zeleň“ – zámerom obce je zabezpečiť zdravé, čisté prostredie
starostlivosťou o verejnú zeleň, stromy, kríky, kosenie trávnatých porastov. Pracovníci TS
zabezpečili úpravu verejnej zelene strojným kosením s odvozom / 7x ročne / kosenie krajníc /5x
ročne/, čistenie plôch od lístia, ošetrenie plôch herbicídmi, v rámci starostlivosti o stromy a kroviny
- orezávanie krovín /1 800 ks/, stromov /110 ks /, bolo vysadených 50 ks nových stromov a kríkov.
V malom parku je zabezpečovaná údržba rozáriá /starostlivosť o vysadené ruže/. Do záhonov na
priestranstvách boli vysadené sirôtky, letničky.
Výdavky na verejnú zeleň zahrňujú nákup materiálu pre záhradníčku / sadenice – sirôtky, postreky
a pod. / vo výške 1 588,78 €.
Rozvoj obcí - v tom podprograme sledujeme výdavky na zabezpečenie starostlivosti o
verejné priestranstvá obce. Výdavky boli na materiál - zabezpečenie údržby priestranstiev
pracovníkmi TS, nákup prevádzkových strojov – krovinorez, zvárací aparát, nákup materiálu na
údržbu / napr. oprava detského ihriska, oprava lavičiek, farbenie /. Pre pracovníkov TS boli kúpené
pracovné odevy a obuv. V rámci služieb boli uhradené dodávateľsky vykonané napr. výkopové
práce, úpravy terénu. Od 1.7.2016 v tomto podprograme sú vykazované výdavky na služby –
vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov 8 579,68 € . Na opravu a údržbu strojov kosačky,
krovinorez a pod. bolo vynaložených 1 701,98 €.
12 Program Bývanie
Obec spravuje 24 nájomných bytov /6 bj.,8 bj., 9 bj/ a 1 byt v ZŠ PA. V rámci svojich
možností zabezpečuje odstránenie menších závad zamestnancami TS. Program zahrňuje výdavky
na energie 9bj,8 bj a 6 bj (voda) . Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy.
V nájomných bytoch bola vykonaná oprava kotlov. U tovarov a služieb vykazujeme vrátené
preplatky nájomníkom za vyúčtovanie služieb predchádzajúceho obdobia, okrem toho v 9 bj sú
výdavky na vývoz odpadovej vody. Bežný rozpočet bol plnený na 96,95 %. Obec Palárikovo mala
uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov s nájomcom YSSEL s.r.o. Nitra.
Podľa dohody fi YSSEL vykonala prestavbu nebytových priestorov v bytovke na Hviezdoslavovej
ul., vypočítaná výška nájomného sa odpočítavala mesačne z vynaložených nákladov na prestavbu.
Kompenzácia bola účtovaná v príjmoch a výdavkov obce – 9 bj kapitálové výdavky - bola
vyrovnaná v mesiaci január 2016 poslednou sumou 337,12 €.
13 Program Sociálne služby
Obec poskytla jednorazový peňažný príspevok 3 občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
život. situácii, výdavky boli vo výške 310,- €.
Pre dôchodcov zabezpečuje obec rozvoz stravy a prispieva im na stravu (obedy). Priemerný počet
poberateľov stravy bol 80. Príspevok obce na stravu dôchodcov bol vo výške 3 176,70 €.
Podprogram „Rodinná politika“ – výplata poukázaných rodinných prídavkov z úradu práce
(pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku) vo výške 1 481,76 €. Obec zorganizovala
uvítanie detí narodených v r. 2015, zúčastnilo sa 39 detí ,každé dostalo peňažný dar vo výške 40,-€,
výdavky boli vo výške 1 560,- €.

10

14 Program Podporná činnosť
Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých
v programe 1-13. Okrem toho zahrňuje čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za obecný úrad,
technické služby, dom kultúry, obec. polície a OTJ, splácanie úrokov a finančné operácie – splátky
úverov.
Obec mala poukázané bežné transfery na zakúpenie školských potrieb a príspevok na stravu, pre
deti ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi. Úrad práce poukázal obci finančné prostriedky na
refundáciu miezd a odvodov do poisťovní, za nezamestnaných občanov, ktorí mali uzatvorený
pracovný pomer s obcou na dobu určitú. Pri prvom odchode do starobného dôchodku bolo 2
zamestnancom vyplatené odchodné. Združenie Mikroregión CEDRON-NITRAVA poskytlo obci
dotáciu na bežné výdavky vo výške 1 200,- € v rámci projektu „ Informačné tabule a orientačné
mapy. Dotácia bola vyčerpaná. Vyššie čerpanie vykazujeme u tovarov a služieb zoskupenie „637“u položky stravovanie, nákup, stravných lístkov /nárok mali aj pracovníci VPP- projekty, ktorí mali
zmluvu s obcou na dobu určitú/. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný na
96,10%.
U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, centrálna zóna
6Bj, 9Bj a 8 Bj vo výške 43 573,62 €. Obec poukázala fi RESOP s.r.o. časť z návratnej finančnej
výpomoci v sume 41206,40 €.
ROZPOČTOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2016
2 197 386,50
2 164 311,82

z toho : bežné príjmy obce

33 074,68

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

1 876 195,90

z toho : bežné výdavky obce

1 122 491,52
753 704,38

bežné výdavky RO

321 190,60

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

9990,00

z toho : kapitálové príjmy obce

9990,00
0

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

92 300,83

z toho : kapitálové výdavky obce

92 300,83
0,00

kapitálové výdavky RO
-

Kapitálový rozpočet

82 310,83

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

238 879,77

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

22 917,68
215 962,09
0,00
84 780,02

Výdavky z finančných operácií
-

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

84 780,02
2 207 376,50

VÝDAVKY SPOLU

2 053 276,75

Hospodárenie obce

154 099,75

Vylúčenie z prebytku

22 917,68

Upravené hospodárenie obce

131 182,07
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 238 879,77 € bol 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.
Záporný rozdiel u finančných operácií vo výške 84 780,02 € je z dôvodu splátky úverov.
Po odpočítaní zápornej čiastky finančných operácií z prebytku rozpočtu je kladný zostatok
hospodárenia obce vo výške 154 099,75 € .
Z prebytku hospodárenia obce sú vylúčené nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške
22 917,68 €. Po ich vylúčení je prebytok hospodárenia obce vo výške 131 182,07 €. Z uvedenej
čiastky sa navrhuje obecnému zastupiteľstvu na schválenie prídelu do rezervného fondu vo výške
10 % t. j. 13 118,- € .

5. Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
5.1 STAV MAJETKU OBCE
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v €
Ukazovateľ

Počiatočný stav
k 1.1.2016

018 – Drobný dlh. Nehm. majetok

Prírastky

Úbytky

Konečný stav k
31.12.2016

2 245,14

0,00

0,00

2 245,14

13 732 192,95

12 245,71

0,00

13 744 438,66

022 – Samost.hnuteľné veci a súbory hnut.vecí

309 756,87

10 540,00

0,00

320 296,87

023 - Dopravné prostriedky

383 528,78

49 178,00

5 045,48

427 661,30

028 – Drobný dlhodobý hmot.majet.

14 306,29

0,00

0,00

14 306,29

029 - Ost.dlhodobý hmotný majetok

32 082,99

0,00

0,00

32 082,99

4 441 305,10

20 000,00

4 584,32

4 456 720,78

18 795,11

0,00

0,00

18 795,11

063 - Realizovateľné cenné papiere

825 136,59

0,00

0,00

825 136,59

Dlhodobý majetok celkom
790 060 – Drobný hmotný majetok

19 759 349,82
179 590,89

91 963,71
14 408,70

9 629,80
8 688,09

19 841 683,73
185 311,50

1 255,66

0,00

0,00

1 255,66

382,97

0,00

0,00

382,97

181 229,52

14 408,70

8 688,09

186 950,13

19 940 579,34

106 372,41

18 317,89

20 028 633,86

021 – Stavby

031 – Pozemky
032 – Umelecké diela

790 061 - Drobný nehmotný majetok
790 062 – CO sklad
Drobný majetok celkom
MAJETOK SPOLU

K 31.12.2016 bola vykonaná inventarizácia majetku , výsledok inventarizácie je v tabuľke:
Trieda
018 –DDNM
021 – Stavby
022 - Sam.hnut.veci a súbory
023 – Dopravné prost.
028 – DDHM
029 - ODHM
031 - Pozemky
032 - Umelecké diela
063 - Ost.fin. majetok
C e l kom

Nadobúdacia cena
2 245
13 744 439
320 297
427 661
14 306
32 083
4 456 721
18 795
825 137
19 841 684

Odpisy
2 245
6 780 009
294 427
362 314
14 306
32 083
0
0
0
7 485 384

Zostatková cena v €
0
6 964 430
25 870
65 347
0
0
4 456 721
18 795
825 137
12 356 300

Celková hodnota nezaradeného majetku obce vedeného na účte „042“ je 177 826,- €. Evidované
projekty na účte obstarania dlhodobého majetku sú podkladom k príprave investičných zámerov
obce.
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Na prípravu a zabezpečenie obstarania hmotného majetku na vybudovanie šatní a sociálneho
zariadenia bolo vynaložených 170 577,- €. Na vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie stavby „Rozšírenie kanalizácie v obci Palárikovo“ - na ulici J. Palárika,
Dukelskej a ČSĽA bolo vynaložených 7 250,- €, realizácia projektu sa predpokladá v nasledujúcom
období.
5.2 ÚČET 112 A POHĽADÁVKY
Účet 112 Materiál na sklade – zostatok nespotreb.mat., spacie vaky
zostatok pohonných hmôt

2 314 €

Účet 318 Pohľadávky z nedaň. príjmov náj.služ. z predch.rokov
Vystavené fa za náj. a služ. r. 2014-2016

4 244 €
64 759 €

Účet 319 Daňové pohľadávky, zost. r. 2009-2016

97 346 €

Účet 378 Iné pohľadávky – preúčt. nevyčerp. prostr. zo spoj. ú. 117 €
- poplatok za palub. jednotku 150 €
- vrátenie za el. energiu 232 €
- zúč. nákladov zberovej spoločnosti na účet
pohľadávok

39 104 €

38 605 €

5.3 STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČTOCH OBCE K 31.12.2016
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/

Bežný účet VÚB a.s. N. Zámky – 170424172/0200
BÚ Prima banka a. s. Nové Zámky- 0809110001/5600
Dotačný účet VÚB a.s. N. Zámky – 1600967359/0200
Fondový účet VÚB a.s. N. Zámky /rezerv.fond/-1618261258/0200
Prima banka a.s. N.Zámky / čerp. úver./- 0809111004/5600
Fondový účet – VÚB a.s. N.Zámky –2040792857/0200
Fondový účet – VÚB a.s. N.Zámky /6Bj. a 9 Bj./-1739280957/0200
Fondový účet - VÚB a.s. N.Zámky / fond opráv - 1808756753/0200
Sociálny fond VÚB a.s. Nové Zámky
Depozitný účet VÚB a.s. Nové Zámky
Bežný účet VÚB a.s. N.Zámky Sk90 0200 0000 0037 5914 1953
Spolu
Účet 213 Ceniny - stravné lístky

142 511 €
257 586 €
130 €
12 086 €
211 €
18 064 €
6 552 €
8 649 €
392 €
23 514 €
56 €
469 751 €
1 204 €

5.4 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Účet 381 Náklady budúcich období
Predplatné na noviny, zbierky zák., FS , za služby r. 2017 ,
poistenie motor. vozidiel , majetku za škodu r. 2017

14 639 €

Účet 385 Príjmy budúcich období
Platby za nájomné a služby r.2016, úhrada v budúcom období

2 821 €

5.5 ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY
Účet 355 Zúčt. transf. rozpočtu obce – použitie príjmov ZŠ ŠJ a MŠ

6 115 €

PS k 1.1.2016 8 839 €, mínus odpisy r. 2016 vo výške 2 724 €

355 001 - zostatok prostriedkov na výdavkovom účte ZŠ s MŠ
13

66 €

Aktíva celkom :

13 236 489 €

PASÍVA
5.6 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
6 028 618 €
- zvýšenie: preúčtovanie výsledku hospodárenia r. 2015 vo výške 151 487 €,
5.7 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
tr. 6
2 031 289 €
tr. 5
- 1 732 469 €
__________________
298 820 €

298 820 €

5.8 VÝŠKA ZÁVÄZKOV
Účet 472 Záväzky zo SF
Účet 321 Dodávatelia - prevádzkové faktúry
Účet 323 Krátkodobé rezervy / na audit individuálnej a konsolid. závierky /
Účet 324 Prijaté preddavky / za predaj pozemku /
Účet 326 Nevyfakturované dodávky
Účet 379 Iné záväzky z toho:
- nepoukázaná zrážka zo mzdy na exekúciu
379 €
- nezúčtovaná platba (z fond.účtu,pouk.na bež.ú./
531 €
- zrážky 12/2016
1 078 €
Účet 331 Zamestnanci / mzdy 12/2016
Účet 336 Zúčtovanie s org. soc. poist. za 12/2016
Účet 341 Daň z príjmov
Účet 342 Ostatné priame dane za 12/2016
Účet 479 Iné záväzky
- náj. byty /3-mesačná záloha 6 719 €
- fond opráv /bytov.
8 649 €

392 €
21 456 €
1 200 €
475 €
8 009 €
1 988 €

31 086 €
19 125 €
5 €
3 182 €
15 368 €

5.9 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Účet 383 Výdavky budúcich období – splátka úrokov
z úveru za 12/2016
Účet 384 Výnosy budúcich období
- zdroj financ. majetku zo ŠR –príjem kapitálového transferu,
úbytok je zúčtovanie kapitálových transferov - odpisy
- zdroj financ. majetku zo ŠR /pozemky Priem. park PA
- úhrada popl.za automaty, úhrada nájom./2017
- preúčtovanie zostatku dotácie zo ŠR z r. 2016 s použitím v r. 2017

520 €
6 325 693 €

5.10 VÝŠKA ZOSTATKU NESPLATENÉHO ÚVERU OBCE K 31.12.2016
1/ Podpora vo forme úveru zo ŠFRB na rekonštrukciu MŠ na nájomné byty – 9 BJ
2/ Podpora vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov – 6 BJ
3/ Terminovaný úver poskytnutý bankou DEXIA a.s. Žilina r..2007 /
Prima banka a.s. /cesty, kanalizácia, rekonštrukcia ZŠ /
4 / Podpora vo forme úveru zo ŠFRB nájomné byty – 8 BJ
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53 744 €
87 257 €
46 574 €
189 787 €

SPOLU:

377 362 €

5.11 FINANČNÁ VÝPOMOC OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV
Finančná výpomoc fi RESOP s.r.o.

103 190 €

Pasíva celkom :

13 236 489 €

6. Účtovné vykazovanie nákladov a výnosov
Náklady a výnosy boli účtované na príslušných účtoch nákladov a výnos. narastajúcim
spôsobom od začiatku účtov. obdobia. Postupy účtovania určujú ekonomický obsah syntetických
účtov nákladov a výnosov.
V účtovnej triede „5“ náklady sú účtované – materiál. N, osobné náklady, ostatné N,
odpisy, finančné náklady a náklady na transfery.
Za účtovné obdobie r. 2016 vykazujeme náklady vo výške 1 732 469 €.
Výnosy sa účtujú v účt,triede „6“. Boli účtované - daňové výnosy, výnos dane, tržby
z predaja služieb, za prenájom, výnosy z poplatkov , ostatné výnosy a výnosy z transfer.
Za účtovné obdobie r. 2016 vykazujeme výnosy vo výške 2 031 289 €.

7. Informácie o činnosti účtovnej jednotky
Obec Palárikovo v sledovanom období podala 2 projekty – zvyšovanie energetickej
účinnosti „Obnova obecného úradu“ a projekt „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu
odpadov – mechanizmy pre zberný dvor. Tento projekt bol schválený, realizovaný bude v r.2017.
Na rozšírenie zberného dvora bol kúpený pozemok, bolo vybudované oplotenie so vstupnou
bránou. V jesenných mesiacoch 2016, po vybudovaní výrobnej haly začal svoju činnosť prvý
investor v Priemyselnom parku Palárikovo, holandská firma Otolift s. r. o. Starosta obce o plnení
rozvojových úloh pravidelne informuje občanov prostredníctvom obecných novín, obec.
zastupiteľstva, informácie o činnosti obce sú aj na webovej stránke.
Obec sa snaží zlepšovať životné prostredia svojim občanom starostlivosťou o verejnú
zeleň, kosením, úpravou a čistením verejných priestranstiev.
Na rozšírenie kamerového systému pre obrazovú verifikáciu obce boli zakúpené ďalšie kamery.
V mesiaci december 2016 dostala obec dotáciu z Okresného úradu , odboru školstva Nitra pre ZŠ
Palárikovo na výmenu okien telocvične ZŠ, bude použitá v roku 2017.
Naďalej bude obec zabezpečovať rozvoj obce pokračovaním v rozvojových projektoch,
spracovaním potrebných podkladov na splnenie podmienok, podaním projektov a získaním
prostriedkov zo ŠR a EÚ na ich realizáciu. Všetky aktivity investičného charakteru prispievajú
k rozvoju obce a zlepšeniu životných podmienok občanov.
V roku 2017 plánuje obec spracovanie a podanie projektu cyklotrasa k priem. parku, projektu
prístavby triedy MŠ s príslušenstvom, plánuje opravu strechy a budovy obec. úradu, podanie
projektu opravy rozvodov kúrenia v ZŠ, opravu MK a chodníkov. Ďalšou dôležitou úlohou, ktorou
sa bude obec v budúcnosti zaoberať je rozšírenie nového cintorína.

Mgr. Jozef D e r ň á r
starosta obce
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8. Správa nezávislého audítora
Súvaha, Výkaz ziskov a strát
Poznámky
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