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1. Úvodné slovo starostu obce        
Dostáva sa Vám do rúk výročná správa obce Dolné Otrokovce, ktorá obsahuje informácie 
o hospodárení za rok 2015. Výročná správa, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý 
pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce.  Rok 2015 bol prvým rokom môjho funkčného 
obdobia. Toto obdobie prebehlo ako voda a je čas zhodnotiť výsledky našej celoročnej práce. 
Snažili sme sa o zveľadenie obecného majetku.  Najnákladnejšiou investíciou bola 
rekonštrukcia budovy materskej školy. Obohatili sme  verejnú zeleň v obci vysadením štyroch 
líp, ktoré zdôrazňujú našu slovanskosť. V strede obce bola postavená váhadlová studňa.  
Vyčistili sme pažiť nad ihriskom od náletových drevín. V kultúrnej oblasti sme pokračovali 
v tradíciach, ktoré sú v našej obci zaužívané. Tou najznámejšou a najväčšou akciou sú dožinky 
ako oslava ukončenia žatvy - ako poďakovanie za úrodu. Chcel by som týmto poďakovať 
všetkým ľuďom, ktorí mi pomáhali pripravovať kultúrne akcie a zapájali sa do života v našej 
malej obci. Hlavne chcem poďakovať dôchodcom za ich nezištnú pomoc počas celého roka. 
                                                                                                                                   Ján Maršala 
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2. Identifikačné údaje obce 
Názov:                          Obec Dolné Otrokovce 

Sídlo:                            Dolné Otrokovce 44, 920 61 

IČO:                              00312428 

Štatutárny orgán obce:  starosta obce 

Telefón:                         033/7448321 

Mail:                              ocudotrokovce@wircom.sk   

Webová stránka:            www.dolneotrokovce.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
Starosta obce:                           Maršala Ján 

Zástupca starostu obce:            Cáder Miroslav, Ing. 

Hlavný kontrolór obce:            Cáderová Eva, Mgr.  

Obecné zastupiteľstvo:            Jurčo Miroslav 
                                                 Tamajka Ján 
                                                 Zelíska Ľudovít, Mgr. 
                                                 Zigová Katarína 
 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu 
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, rozhoduje o zavedení a zrušení 
miestnej dane alebo miestneho poplatku, rozhoduje o prijatí úveru, ako aj iné činnosti, ktoré sú 
potrebné pre bezchybný chod obce a pre spokojnosť občanov. 
 

Obecný úrad: 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Obec má hlavného 
kontrolóra, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom. 
 
Zamestnanci - Obecný úrad 
Tabačková Zdena – samostatný odborný referent 
Bojňanská Adriana – pomocné práce 
 
Zamestnanci - Materská škola 
Mgr. Lukačovičová Mária  –  riaditeľka 
Bc. Sobkuliaková Zuzana  – učiteľka 
 
Zamestnanci - Školská jedáleň 
Šulíková Lenka – vedúca ŠJ 
Záhorská Lenka – kuchárka 
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4. Poslanie, vízie, ciele  
Poslanie obce:  
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj a o potreby 
jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo 
štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže použiť aj 
mimorozpočtové zdroje. 
 
Vízie obce:  
Obec je príťažlivá pre bývanie formou vidieckych sídiel – rodinných domov a pre regeneráciu 
a oddych v čistom prírodnom prostredí s primeraným komplexom služieb, a dostupným 
zdravotným a sociálnym zabezpečením pre jej obyvateľov.  

- Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské , materiálne, prírodné 
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce 

- Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, 
dodávateľom a ostatným subjektom. 
 

Ciele obce:   
Strategickým cieľom obce je zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný hospodársky, sociálny 
a environmentálny rozvoj obce s cieľom naplnenia formulovanej vízie obce.  

- Rozvoj hospodárstva a miestneho ekonomického potenciálu zabezpečiť dobudovaním 
technickej infraštruktúry obce, podporou budovania miestnych podnikateľských kapacít 
zvyšujúcich zamestnanosť a sortiment služieb, rastom vlastných a lepším využívaním 
externých finančných zdrojov, hlavne eurofondov. 

- Sociálny rozvoj obce a revitalizáciu spoločenského života zabezpečiť rozvojom 
kultúrnych tradícii, ľudovej tvorivosti a rozvojom bývania na vidieku, vrátane rozvoja 
služieb pre bývanie a sociálnej starostlivosti.  

- Rozvoj životného prostredia a kvality života v obci zabezpečiť dobudovaním 
environmentálnej technickej infraštruktúry a vybavenosti územia, revitalizáciou 
verejných priestranstiev a lepším zhodnocovaním energetických zdrojov. 

 
5. Základná charakteristika obce  
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec Dolné Otrokovce leží na Západnom Slovensku 
v stredovýchodnej časti Trnavského kraja, vo východnej časti okresu Hlohovec. Obec leží 
v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny v jej dotyku s juhovýchodným úpätím Považského 
Inovca, 12 km východne od okresného mesta Hlohovec. 
Susedné mestá a obce : Obec na severe hraničí s obcami Horné Otrokovce a Tekolďany, na 
západe s obcou Horné Trhovište, na juhu s obcou Dolné Trhovište a východe s obcou 
Merašice. Všetky obce ležia v okrese Hlohovec. 
Celková rozloha obce : 930,5 ha 
Nadmorská výška : 180 m n.m. 
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5.2. Demografické údaje  

Hustota obyvateľov: 40 obyvateľov / km2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2015:  374   

 

Počet obyvateľov  - 2005 - 2015 

 

 

Prírastky a úbytky obyvateľstva – 2005 - 2015 
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Národnostná štruktúra : Slovenská – 99,20 % 

                                           Maďarská –   0,80 %        
 

slovenská národnosť
maďarská národnosť

 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne rímsko-katolícke 
Vývoj počtu obyvateľov : narastajúca tendencia 
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5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :     2,20 % nezamestnaných v obci Dolné Otrokovce   
Nezamestnanosť v okrese :  6,31 % nezamestnaných v okrese Hlohovec 
Vývoj nezamestnanosti :      
V roku 2015 v obci Dolné Otrokovce mala nezamestnanosť klesajúcu tendenciu. K 31.12.2015 
bolo 6 nezamestnaných. V okrese Hlohovec bolo zaregistrovaných 1655 uchádzačov 
o zamestnanie.   
 
5.4. Symboly obce 

Erb obce : v červenom štíte skrížené strieborné nástroje – sekera a motyka – na zlatých 
poriskách. Vo väčšom erbe obce stojí za základným erbom sv. Juraj v striebornom brnení 
a prilbe, pravicou držiaci zlatú žrď so striebornou, lastovičím chvostom ukončenou zástavou so 
znamením červeného heroldského kríža. 

              
 
Vlajka obce : pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), červenej (1/8), 
žltej (1/8), červenej (2/8), žltej (1/8), červenej (1/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 
a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
 

 
 
Pečať obce : je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DOLNÉ 
OTROKOVCE. 
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5.5. História obce  

Prvá zmienka o obci Dolné Otrokovce je z roku 1109 ako o majetku zoborského kláštora. 
V roku 1113 je obec spomínaná pod menom „ADRIATIC“. Neskoršie za éry Rakúsko-Uhorska 
bola nazývaná „ALSO ATRAK“. Z toho obdobia existuje mapa obce v maďarskom jazyku. 
Ďalším dôkazom o existencii obce je zápis v listine kráľa Bélu IV pri súpise majetku 
zoborského kláštora z roku 1249. V roku 1548 bola obec majetkom Mikuláša Ujfalussyho.  
V roku 1598 daroval obec kráľ Rudolf, Blažejovi Nagyvatyimu.  Následne v tom istom roku 
bola obec úplne spustošená tureckým vojskom. V stredoveku za Rakúsko – Uhorska bola obec 
majetkom viacerých zemanov a šlachtických rodov – Ábelovci, Lucsanyi, Rákoczy, 
Rudnyanský a i. V roku 1750 kupil Rákoczyho majetok nemec z Hanoveru - Benighaus. Za 
Rakúsko – Uhorska mala v obci majetok – pôdu a majer grófka Cyókiová, ktorá mala sídlo 
v kaštieli v obci Horné Otrokovce. V roku 1920 sa stal novým majiteľom majera po grófke 
Gyokiovej prisťahovalec od Holíča, Ján Pihorňa. Majer bol pre zlý stav v roku 1988 
asanovaný.  V rokoch 1800 – 1850 tvorilo obec 21 stavieb a 70 obyvateľov, v roku 1940 mala 
obec 50 domov a 338 obyvateľov. V rokoch 1960 – 1970, bola obec označená ako zániková 
a výstavba bola načas pozastavená.  

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 Horné Otrokovce 
- Materská škola Dolné Otrokovce 
V niektorých prípadoch základné vzdelanie detí z našej obce zabezpečujú aj Základné 
školy v Hlohovci. 

        

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 
- Súkromná všeobecná lekárka MUDr. Piešťanská Katarína – Horné Otrokovce 
- Nemocnica Trnava a Piešťany 
- Poliklinika Hlohovec 

       
6.3. Kultúra 

V obci je zriadený Klub dôchodcov Lipka, ktorého členovia napomáhajú kultúrnej činnosti 
v obci. Zapájajú sa aktívne pri príprave Dožiniek, ktoré sa pravidelne konajú v obci počas 
letných mesiacov. V obci sa usporadúvajú akcie pre naše deti ako je oslava Dňa detí 
a privítanie Mikuláša v našej obci. Obec zabezpečuje aj oslavu MDŽ a Dňa matiek, 
v spolupráci s KD Lipka. Okrem toho sa v obci koná každoročne aj stavanie mája, 
spojeného s príjemným večerným posedením.  

 
6.4. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
- Predajňa so zmiešaným tovarom – Tamajková Zdenka, Dolné Otrokovce 
- Predajňa so zmiešaným tovarom – Zigová Katarína, Dolné Otrokovce 
- Pohostinstvo – Ďurišová Iveta, Dolné Otrokovce 
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Najvýznamnejší priemysel v obci : 
- P&J COLOURS Dolné Otrokovce – priemyselná výroba fasádnych materiálov 

a materiálov na povrchovú úpravu v interiéroch.  
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
- Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce – rastlinná a živočíšna výroba 

 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015. 
Obec 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako  nulový. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.11.2015 uznesením č. 19/2015. 
Zmeny rozpočtu:  
- 1.  zmena  - navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 16.1.2015 
- 2.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 1.3.2015 
- 3.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 13.3.2015 
- 4.  zmena  - schválená dňa   1.4.2015 uznesením č. 5/2015 
- 5.  zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 13.4.2015 
- 6.  zmena – navýšenie rozpočtu – príspevok z Recyklačného fondu – 18.5.2015 
- 7.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 22.5.2015 
- 8.  zmena  - schválená dňa 29.5.2015 uznesením č. 6/2015 
- 9.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 10.6.2015 
- 10. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 23.6.2015 
- 11. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 29.6.2015 
- 12. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 30.6.2015 
- 13. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 30.9.2015 
- 14. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 12.12.2015 
- 15. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 13.12.2015 
 
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015   

  
Rozpočet  

 
Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2015 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 137,895,13 185 253,90 173 023,78  93,40 
z toho :     
Bežné príjmy 137 895,13 154 127,93 151 690,18 98,42 
Kapitálové príjmy 0,00 145,97 145,97 100,00 
Finančné príjmy 0,00 30 980,00 17 863,40 57,66 
Mimorozpočtové zdroje 0,00 0,00 3 324,23 0,00 
Výdavky celkom 137 895,13 185 253,90 157 285,12 84,90 
z toho :     
Bežné výdavky 137 895,13 154 127,93 136 170,42 88,35 
Kapitálové výdavky 0,00 31 125,97 18 009,37 57,86 
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mimorozpočtové zdroje 0,00 0,00 3 105,33 0,00 
Rozpočet obce -rozdiel 0,00 0,00 15 738,66 - 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015  

8.  
9. Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 151 690,18 
Bežné výdavky spolu 136 170,42 
Bežný rozpočet 15 519,76 
Kapitálové  príjmy spolu 145,97 
Kapitálové  výdavky spolu 18 009,37 
Kapitálový rozpočet  -17 863,40 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu -2 343,64 

Vylúčenie z prebytku  0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného 
a kapitálového rozpočtu -2 343,64 

Príjmy z finančných operácií 21 187,63 
Výdavky z finančných operácií 3 105,33 
Rozdiel finančných operácií 18 082,30 
PRÍJMY SPOLU   173 023,78
VÝDAVKY SPOLU 157 285,12
Hospodárenie obce  15 738,66
Vylúčenie z prebytku 218,90
Upravené hospodárenie obce 15 519,76
 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 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 je schodok v sume 
2 343,64 €.  
 
Výsledok finančných operácií k 31.12.2015 je prebytok v sume 18 082,30. Vylúčenie 
z prebytku sumu 218,90 €. Jedná sa o prostriedky sociálneho fondu – 127,67 € a školskej 
jedálne – 91,23 €. 
 
Schodok rozpočtu v sume 2 343,64 € 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 z.n.p. navrhujeme vysporiadať z finančných operácií. 
 
Zostatok finančných operácií v sume 17 863,40 € navrhujeme použiť na: 
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 343,64 € 
- tvorbu rezervného fondu v sume 15 519,76 €  
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9.1. Rozpočet na roky 2016 - 2018      

 Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Rozpočet  na 
rok 2016 

Rozpočet 
 na rok 2017 

Rozpočet 
 na rok 2018 

Príjmy celkom 169 699,55 142 185,00 147 795,00 152 005,00 
z toho :     
Bežné príjmy 151 690,18 142 185,00 147 795,00 152 005,00 
Kapitálové príjmy 145,97 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 17 863,40 0,00 0,00 0,00 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Rozpočet  na 

rok 2016 
Rozpočet 

 na rok 2017 
Rozpočet 

 na rok 2018 
Výdavky celkom 154 179,79 142 185,00 147 795,00 152 005,00 
z toho :     
Bežné výdavky 136 170,42 142 185,00 147 795,00 152 005,00 
Kapitálové výdavky 18 009,37 0,00 0,00 0,00 
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
V stĺpci – Skutočnosť k 31.12.2015 -  nie sú zahrnuté mimorozpočtové zdroje, ktoré činia 
v príjmovej časti sumu 3 324,23 €, a vo výdavkovej sumu 3 105,33 €. Jedná sa o finančné 
prostriedky sociálneho fondu a školskej jedálne.  
 
10. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
10.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Predpoklad 
na rok 2016 

Majetok spolu 560 120,90 562 374,10 526 520 

Neobežný majetok spolu 509 605,51 515 471,72 505 520 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 437 085,36 442 951,57 430 000 

Dlhodobý finančný majetok 72 520,15 72 520,15 75 520 

Obežný majetok spolu 49 686,86 46 328,08 20 500 

z toho :    

Zásoby 0,00 2,85 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0 

Krátkodobé pohľadávky  3 045,67 1 785,18 500 

Finančné účty  46 641,19 44 540,05 20 000 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0 

Časové rozlíšenie  828,53 574,30 500 
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10.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Skutočnosť 
k  31.12.2015 

Predpoklad 
na rok 2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 560 120,90 562 374,10 526 520 

Vlastné imanie  235 568,81 245 640,55 215 670 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0 

Fondy 0,00 0,00 0 

Výsledok hospodárenia  235 568,81 245 640,55 215 670 

Záväzky 9 455,52 8 697,59 10 850 

z toho :    

Rezervy  650,00 650,00 700 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0 

Dlhodobé záväzky 251,65 401,74 150 

Krátkodobé záväzky 8 553,87 7 645,85 10 000 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0 

Časové rozlíšenie 315 096,57 308 035,96 300 000 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

V roku 2015 bola najvýznamnejšou položkou navyšujúcou majetok obce – rekonštrukcia 
budovy materskej školy. Ďalej bolo zakúpené zariadenie kuchyne kultúrneho domu ako 
plynový sporák , chladnička a sporák na tuhé palivo.  
 
10.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2014 Zostatok k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 520,02 1 433,97  

Pohľadávky po lehote splatnosti   553,81 379,37  

 
10.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok k 31.12 2014 Zostatok k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti   8 805,52 8 047,59 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Nárast pohľadávok do lehoty splatnosti vznikol zaevidovaním dobropisov od dodávateľov 
energii. Pohľadávky po lehote splatnosti sú za miestne dane a poplatky. Záväzky sa týkajú 
prevažne miezd za december 2015 a odvody do poisťovní , ako i záväzky voči dodávateľom - 
vystavené faktúry za rok 2015.  
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11. Hospodársky výsledok  za 2015 - vývoj nákladov a výnosov 
Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2014 
Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Predpoklad 
rok 2016 

Náklady 143 897,72 149 754,86 156 278 

50 – Spotrebované nákupy 20 718,85 20 464,94 24 000 

51 – Služby 15 496,46 18 975,10 20 000 

52 – Osobné náklady 90 055,70 91 703,31 92 000 

53 – Dane a  poplatky 69,96 55,68 70 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

0,00 9,46 0 

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

12 646,32 12 432,70 15 000 

56 – Finančné náklady 939,70 926,33 1 200 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 274,35 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

3 964,83 4 906,90 4 000 

59 – Dane z príjmov 5,90 6,09 8 

Výnosy 159 013,02 159 712,13 161 695 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

5 243,74 5 010,57 5 500 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

130 459,31 136 996,80 139 500 

64 – Ostatné výnosy 989,35 953,63 1 000 

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

8 627,49 650,00 650 

66 – Finančné výnosy 32,15 32,60 45 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

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

13 660,98 16 068,53 15 000 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

15 115,30 9 957,27 5 417 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 9 957,27 € bol zúčtovaný na účet 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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12. Ostatné  dôležité informácie  

 
12.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

OÚ Trnava-ŽP Životné prostredie 35,30 
MDVaRR Stavebný poriadok 350,61 
MDVaRR Miestne komunikácie 16,29 
OU Trnava Referendum 2015 419,61 
MV SR Register obyvateľov 124,41 
OU Trnava MŠ - predškoláci 326,00 
OU Trnava Skladník CO 80,40 
TSK Trnava Dožinky   200,00 
Recyklačný fond Separovaný zber – vrecia na odpad 56,00 
P&J COLOURS Dožinky  250,00 
ÚPSVaR Piešťany Aktivačná činnosť 7 168,79 

 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Na Referendum 
2015 bola poskytnutá dotácia 640,00 €, keďže sme celú sumu nepoužili, finančné prostriedky 
boli vrátené do štátneho rozpočtu v sume 220,39 €. 
 
 
12.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2015 obec Dolné Otrokovce neposkytla zo svojho rozpočtu dotáciu. 

 

12.3. Významné investičné akcie v roku 2015 

V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia budovy materskej školy v celkovej sume 
16 554,92 €. 
 
 
12.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Budovanie kanalizácie 
- Vybudovanie chodníkov v obci 
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- Vybudovanie detského a multifunkčného ihriska  
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
- Rekonštrukcia vnútorných priestorov materskej školy 
- Rekonštrukcia šatní na ihrisku 
- Rekonštrukcia domu smútku na cintoríne 
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12.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

12.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec je z hľadiska finančného stabilizovaná, nie je zadlžená a nie je v súdnom konaní. 

 

 

 

Vypracovala:    Tabačková Zdena                                              Schválil: Maršala Ján 

 

 

V Dolných Otrokovciach  dňa 20. 05. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
 

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


