Výročná správa obce
Malé Vozokany
za rok 2019

Obec Malé Vozokany, 951 82 Malé Vozokany č. 46
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Obec Malé Vozokany je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.
Identifikačné údaje
Názov:
Adresa pre poštový styk:
IČO:
DIČ:
Počet obyvateľov k 31.12.2019:
Rozloha obce:

Obec Malé Vozokany
Obecný úrad Malé Vozokany,
951 82 Malé Vozokany č. 46
00399426
2021058842
325
586 ha

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou SR.
Geografická poloha obce
Obec sa nachádza v jednom z najsevernejších výbežkov Podunajskej nížiny ako časť
Horného Požitavia, na okraji Západoslovenského regiónu.
Obyvatelia
V tomto roku sa narodilo päť detí: Simona Šimková, Eliška Korčeková, Nela Kúrňavová,
Sofia Vallnerová, Patrik Valkovič.
Zomreli: /7/ 7.2. Mária Gálová č. 44 55 r., 18.2. Dušan Ďurček č. 120 52 r. , 16.3. Eva
Gálová č. 44 38 r., 30. 5. Mária Stanová č. 62 81 r., 5.7. Marián Buránsky č. 78 55 r., 21.7.
Magdaléna Kováčová č. 124 74 r., 7. 11. Eva Ďurčeková č. 32 63 r.
Prisťahovali sa: /19/ Peter Kováč , Ján Varga, Roman Pšenák, Beáta Pšenáková, Michal
Šabík č. 12, Denisa Šabíková , Jozef Šabík ml. a Timotej Vácval č. 17, Ľubica Valkovičová č.
37, Iveta Bukorová, Melisa Bukorová a Lukas Bukora č. 82, Ján Hlozák č. 84, Bartolomej
Páleník, Mgr. Jana Lackovičová a Nina Páleníková č. 85, Pavol Jančovič, Martina
Jančovičová, Dávid Hric a Jakub Jančovič č. 112.
Odsťahovali sa : / 11/ Ing. Matej Šutka , Natália Kováčová č. 11, Ján Varga č. 12, Henrieta
Kováčová a Marek Čikel č. 18, Dominik Valkovič č. 27, Mgr. Gabriela Kocianová č. 28, Ivan
Vojtek č. 60, Veronika Solčianska a Jakub Švenk č. 82, Michaela Kružlíková č. 87.
Manželstvo uzavreli: Gabriela Zuzulová a Michal Kocian, Ivana Benedeková a Michal
Krátky, Boris Zuzula a Jana Vargová, Henrieta Kováčová a Tomáš Čikel, Renáta Kováčová
a Juraj Šabík, Peter Fáber a Adriána Záhorská, Denisa Brédiková a Norbert Šima.
Najstarším obyvateľom je Koloman Valkovič / Kalman báči/, ktorý má 88 rokov.
K 31.12. 2019 žilo v našej obci 325 obyvateľov.
Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje Materská škola Malé Vozokany s
poldennou prevádzkou pod vedením pani riaditeľky Emílie Paulisovej a pracovníčkou pani
Helenou Valkovičovou. Kuchárka pani Vlasta Švecová donáša stravu zo ZŠ s MŠ Červený
Hrádok. Materská škola je umiestnená v budove bývalej Ľudovej školy, ktorá bola postavená
v roku 1910. Rekonštrukcia budovy bola prevedená v roku 1977 až 1980.
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V školskom roku 2019/2020 bolo v MŠ zapísaných 9 detí (Sebastian Kurňava, č. 11,
Lukáš Chudova č. 52, Natália Kurňavová č. 5, Timotej Valkovič č. 20, Janka a Daniela
Revayové č. 118, Dávid Hric č. 112, Kristian Lavo č. 76 a Mia Vallnerová č. 11).
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Andrea Melišková, Sľažany č. 14 – samostatný odborný referent - 100% úväzok
Katarína Švarbová, Malé Vozokany č. 23 – prevádzková pracovníčka - úväzok 73 %
Peter Molnár, Malé Vozokany č . 72 – prevádzkový pracovník OcÚ/ČOV– úväzok 100%
Zamestnanci Materskej školy:
Emília Paulisová, Malé Vozokany č. 56 – riaditeľka MŠ - 100 % úväzok
Helena Valkovičová, Malé Vozokany č. 127 – upratovačka/opatrovateľka – 73 % úväzok
Vlasta Švecová, Malé Vozokany č. 67 – prevádzková pracovníčka - – 53 % úväzok
Hlavný kontrolór
Mária Valkovičová, Malé Vozokany č. 123, zvolená do funkcie OZ v Malé Vozokany, na
2. zasadnutí 11. 2. 2015, na obdobie 6 rokov. V roku 2017 hlavný kontrolór pracoval v zmysle
plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Zástupca starostky
Zástupca starostky je Jozef Valkovič.
Právo viesť rokovania OZ má Ľudmila Petešová.
Obecné zastupiteľstvo
Členovia OZ sa v tomto roku stretli na 7 zasadnutiach.
Časopis Požitavie - Širočina
Aj v tomto roku sa pokračovalo vo vydávaní časopisu Požitavie – Širočina, ktorý
informuje občanov o dianí vo všetkých obciach Mikroregiónu Požitavie – Širočina. Boli
vydané 4 čísla, ktoré boli doručené do každej domácnosti. S posledným číslom časopisu boli
rozdávané aj stolové kalendáre na rok 2019 do každej domácnosti.
Predajne :
V auguste začala každý štvrtok dochádzať do obce pojazdná predajňa Ergi z Dunajskej
Stredy- Jahodná. Ponúka na predaj chlieb a pekárenské výrobky.
Každý druhý štvrtok dochádza do obce pojazdná predajňa z Topoľnice s hydinovým mäsom.
Pri prevádzke firmy Technomont s.r.o. je otvorené záhradníctvo, ktoré má v ponuke kríky,
stromy, kvety a dekorácie pre okrasnú záhradu. Majiteľkou je pani Viera Dubcová. Otvorené
bolo každý deň od 9,30 hod. do 18,00 hod. a v sobotu dopoludnia.
Výstavba
Dom smútku Malé Vozokany
Vo štvrtok 11. júla sa začali práce na oprave domu smútku. Najprv sa spevňovali základy
z južnej strany, na ktorej boli najviac popraskané múry. Potom bola odstránená vonkajšia
omietka. Demontovala sa stará plechová strecha. Po vymurovaní obvodového venca bol na
strechu uložený nový krov, latovanie a plechová strešná krytina. V hlavnej obradnej
miestnosti aj v dvoch bočných miestnostiach bola odstránená omietka, na niektorých miestach
boli praskliny také veľké, že sa do nich vmestili prsty na ruke. Pôvodné drevené
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okná a hliníkové dvere nahradili nové plastové. V pláne bolo zachovať mozaikové obloženie
prednej steny, ale aj tu boli praskliny a mozaika sa oddeľovala od muriva. Nové vchodové
okná a dvere sú šedej farby so zrkadlovými sklami. V bočných miestnostiach sú biele plastové
okná a vo vstupnej miestnosti aj malé vchodové dvere. Vo vnútri je biela omietka, ktorá sa
pri znečistení dá umyť. Z vonkajšej strany je omietka šedej farby. V bočných miestnostiach
bola uložená PVC krytina. Práce boli ukončené 11. septembra. Na rekonštrukciu sme dostali
dotáciu cez PPA / Pôdohospodárska platobná agentúra / vo výške 82 796,07 EUR, vlastné
náklady boli vo výške 5 973,87 EUR. Práce previedla firma Agrostav HSV s.r.o. Zlaté
Moravce.
Telocvičňa v prírode v Malých Vozokanoch - Detské ihrisko pri bytovkách
V júli sa v areáli parku pri dolnom kaštieli začalo s výstavbou detského ihriska. Na trávnatej
ploche bola postavená zostava „Zajac“, ktorá má dva tunely a povrazovú preliezačku. Vedľa
nej je veža s kĺzačkou a pieskoviskom. Nechýbajú ani hojdačky, klasické aj pružinové.
V auguste pribudol aj drevený altánok, kde si môžu deti aj rodičia oddýchnuť a posedieť.
Detské ihrisko je určené deťom z celej obce. Finančné prostriedky sme čerpali z Úradu vlády
SR vo výške 8 000,00 EUR, dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja bola 700,00 EUR
a vlastné zdroje.
Materská škola
V druhej dekáde septembra, v utorok 24., sa začalo s rekonštrukciou materskej školy. Bola
zameraná na zníženie energetickej náročnosti. Vymenili sa staré drevené okná v knižnici,
jedálni, kuchyni, sklade a vo WC. Nové okná sú plastové. Praskliny na zadnom múre boli
utesnené, celá stará omietka obrúsená. Na zateplenie bola použitá minerálna vlna – sklenená
vata o hrúbke 20 cm. Omietka je kombináciou bielej, bordovej a šedej farby. Plochá strecha
nad chodbou, WC a bývalou kotolňou bola pokrytá rovným plechom. Tento nahradila nová
gumo -plastová krytina, ktorá sa lepila na podklad a na vrchu bola pokrytá 5 cm vrstvou štrku.
Pôvodnú azbestovú krytinu z eternitu na celej streche nahradila plechová krytina červenobordovej farby. Vymenili sa aj dve prehnité nosné hrady. Na povale je ešte stará navážka
z hliny. Teraz je izolovaná fóliou, na ktorej sú tri vrstvy sklenej vaty. Nové sú aj odkvapové
žľaby. Okolo celej budovy je uložený 40 cm pás štrku. Práce boli ukončené 29. novembra.
Rekonštrukciu realizovala firma Agrostav HSV s.r.o. Zlaté Moravce. Dotácia bola
z Environmentálneho fondu v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej
školy Malé Vozokany“ vo výške 100 000,00 EUR, vlastné zdroje 22 919,00 EUR.
Kultúra
Akosi sa nám zapáčilo stavať spoločný máj v nedeľu podvečer. Aj v tomto roku sme si
naplánovali stavanie už na 28. apríla. Hoci do soboty bolo pekne, v nedeľu sa ochladilo
a pršalo. A tak sme si vyskúšali niečo nové – mašle na máj sa viazali pod dáždnikmi. Chlapi
pri jeho dvíhaní zmokli, ale vôbec im to nevadilo. V zasadačke obecného úradu bolo
pripravené víno, chlebíčky a koláčiky. K tomu nám zaspievala FSK Barcovka a bolo nám,
ako po iné roky veselo, aj keď trochu tesno.
Spevokol sv. Anny. V stredu 1. mája bola v kaplnke slávnostná svätá omša pri príležitosti
20. výročia založenia Spevokolu sv. Anny. Po svätej omši sa všetci stretli v SpolCentre.
Pozvali si aj nášho vdp. J. Ondráša a svojich manželov. Ich spev sprevádza každú svätú
omšu, pohreby, procesie na sviatok Kristovho tela a krvi. Na začiatku sa účinkovali aj na
oslavách Dňa matiek a posedenia dôchodcov. Členkami sú: Gabriela Kocianová /Zuzulová/,
ktorá hrá na organe, speváčky Slávka Špeková, Helena Zuzulová, Vlasta Švecová, Karin
Valkovičová, Viera Ďurčeková, Helena Klimanová, speváci Anton a Lukáč Valkovičoví.
Deň matiek. Tradičné posedenie sme pripravili v nedeľu 12. mája popoludní v SpolCentre.
Po úvodnom privítaní a príhovore zástupcu starostky obce Jozefa Valkoviča nasledoval
kultúrny program. Vystúpili v ňom deti z MŠ a Folklórna skupina Barcovka. Na záver dostali
všetky mladé aj staré mamy pekný muškát. Posedenia sa zúčastnilo 47 žien.
Začínali sa prázdniny a ako každý rok pripravili sme pre deti športové popoludnie.
V záhrade MŠ pripravila Linda Valkovičová zaujímavé súťaže a hry. Pod orechom sme si
rozložili stoly a lavice s občerstvením. Na ohníku sa opekali párky, s ich opekaním pomáhali
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rodičia. Čakali sme väčšiu účasť detí, ale prišli iba škôlkári a niekoľko starších detí / spolu 12
z 36/. Na záver im starostka odovzdala čokoládové medaile a balíčky so sladkosťami.
Turistický pochod sa pre organizátorov začal ráno o 9,00 hod. Pri SpolCentre sa postavili
stany, rozložili stoly a lavice. Pani Helena Zuzulová varila guláš a ženy piekli pagáče.
Pripravili sme sa , ako sa na dobrých hostiteľov patrí. Ale, počasiu sa rozkázať nedá. Od
Mochoviec sa blížila búrka a preto sme sa k pomníku Lev odviezli na autách. Čakala nás
starostka obce Veľké Vozokany Ing. Justína Pálková. Pripomenula, ako prebiehala bitka pri
pomníku. Pre búrku a dážď sme museli stretnutie ukončiť. Ešte sme sa pri bleskoch
odfotografovali pri Levovi, sadli do áut a vrátili sa domov. Tu nás čakalo ďalšie nemilé
prekvapenie. Stoly a lavice boli zaliate vodou a preto sme sa museli usadiť v SpolCentre.
Spoločne sme si prestreli stoly a pochutili na výbornom guláši. Sedeli sme spolu ako jedna
veľká rodina a nikomu nevadilo, že je mokrý a vonku prší. Pochodu /v autách/ sa zúčastnilo
20 občanov aj rodákov obce.
Výročie obce. V tomto roku sme si pripomenuli 810. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Oslavy sme spojili s hodovou zábavou. Hlavným problémom bolo, kde usporiadame toto
stretnutie, lebo sme si chceli pozvať viacero hostí. Starostke sa podarilo vybaviť horný
kaštieľ. Potom sme začali oslovovať /starostka a poslanci, hlavne L. Lavo/ podnikateľov
a firmy so žiadosťou o sponzorský príspevok. Po prehliadke parku a vnútorných priestorov
sme zistili, že si musíme poriadne vyhrnúť rukávy, aby sme dali všetko do poriadku. Od
pondelka sme sa pustili do práce. Najskôr sme boli si boli požičať v okolitých obciach stany,
lavice a stoly a zaniesli ich do kaštieľa. V parku bolo potrebné vyhrabať staré lístie v okolí
kaštieľa, odniesť polámané konáre, opíliť suché stromčeky a pozametať cesty. Aj keď so
zametaním pomohol stroj, ešte zostalo veľa práce pre hrable, metly a lopaty. Úprava trvala
tri dni. Ženy dávali do poriadku vstupnú halu, jedáleň a WC. Hoci sme mali záujem aj
o vstup na poschodie, kde sa nachádza dobový nábytok, povolenie od SAV sme nedostali.
A tak jednou z dekorácií na vyzdobenom schodisku bol aj nápis „Vstup zakázaný“. Keď sme
všetko pozametali a vyčistili, vonku sa postavili veľké stany a rozložili stoly a lavice. Všetko
sme museli naložiť, vyložiť a rozložiť. S dopravou pomáhal, kto mohol. A bola to ťažká
a úmorná práca, lebo bolo veľmi teplo. Okolie schodov pred kaštieľom sme vyzdobili
slnečnicami, stromčekmi a kvetmi. Jedáleň zdobili veľké obrazy svetových spevákov od
Mgr. Art. Romana Ďurčeka a keď sa prestreli stoly, miestnosť už nevyzerala staro
a ošarpane. Naplánovali sme si, že pódium bude vonku nad schodmi a hľadisko dolu oproti.
V piatok sme mali o 15,00 generálku programu, slnko hrialo, bolo vyše 30 stupňov. Ale,
zmena je život ! Večer po 20, 00 hod. prišla búrka a s ňou lejak, pršalo celú noc, aj v sobotu
do 15,30 hod. Stany vydržali nápory vetra, ale lavičky a stoly boli mokré a preto sme program
preložili do vstupnej haly. Bolo tu menej miesta, veľmi teplo, ale zvládli sme to.
Program: Programom sprevádzali Katarína Krajčiová a Linda Valkovičová. Pripravili si
vtipné aj poučné dialógy. Po uvítaní hostí začal kultúrny program vystúpením Mgr.
Molnárovej, ktorá si pripravila operné árie a piesne od talianskych autorov. Po nich Mgr.
Mária Virgovičová predniesla báseň od Viery Šplehovej „Rodná dedina“. Potom si vzala
slovo starostka obce. Vo svojom príhovore stručne spomenula, čo sa nám podarilo
vybudovať za posledných desať rokov. Potom nasledovalo odovzdávanie pamätných plakiet
a ďakovných listov prítomným hosťom, zástupcom firiem a sponzorom. Nemohla chýbať
naša FsK Barcovka s pestrým pásmom piesní a tancov. Záver kultúrneho programu patril
speváčke Gizke Oňovej, ktorá za svoje vystúpenie zožala zaslúžený aplauz.
Aj počasie sa umúdrilo a počas kultúrneho programu prestalo pršať. A tak sa mohli domáci
presunúť von pod stany. Chlapci z firmy Amsterdam z Vrábľov varili od poludnia guláš.
Problém bol odhadnúť, koľko kotlov uvariť. Každá domácnosť dostala po dva lístky na guláš
zdarma. Len keby nebolo pršalo.... ale, k spokojnosti všetkých, gulášu bolo dosť a k tomu aj
nápoje .
Pozvaní hostia sa po programe presunuli do jedálne, kde boli slávnostne prestreté stoly. Bol
pre nich pripravený pozdný obed, zákusky a slané pečivo.
Od 18,00 hod. sa začala hodová zábava. Rodina Masárovcov hrala do tanca aj na počúvanie.
Vďaka sponzorom nechýbala ani bohatá tombola. Prvou cenou bola kombinovaná chladnička
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s mrazničkou, získal ju mladomanželský pár. Aj ďalšie ceny /bolo ich spolu 42 a ešte aj cena
útechy/ boli hodnotné a zaujímavé.
Svoj stánok mali rodičia z MŠ. Predávali doma pečenú štrúdľu a koláčiky. Výťažok z predaja
sa použil pre potreby MŠ.
Všetci sa výborne zabávali, ale hodinu po polnoci prišla búrka a tak našu zábavu ukončila.
Hodová svätá omša bola v nedeľu o 11,00 hod. Aj v tento rok si dievčatá z FSK Barcovka
obliekli kroje a tak prispeli k slávnostnej atmosfére svätej omše.
Na 17,00 hodinu sme pripravovali začiatok tradičného futbalového zápasu. Počasie bolo
znovu proti nám. Už poobede sa začali zbierať búrkové oblaky a bolo po zápase.
Zájazd dôchodcovia. Pre kúpanie sme si vybrali aj tento rok Vincov les. Hoci bolo celý
týždeň teplo a sucho, práve v deň zájazdu sa počasie zhoršilo. Do rána pršalo a ochladilo sa.
Aj počas dňa fúkal nepríjemný vietor. Popoludní vyšlo slnko a tak sa dalo kúpať. Vo vode
bolo teplo, ale nebola taká pohoda, ako po iné roky. Zájazdu sa zúčastnilo 35 dôchodcov
a rodičov s deťmi.
Mesiac úcty k starším, v septembri bola do SpolCentra presťahovaná materská škola a preto
sme v októbri nemohli zorganizovať posedenie pre dôchodcov.
Jubilanti sa stretli v zasadačke obecného úradu vo štvrtok 12. decembra o 10,30 hod. Bolo
ich sedem – 85 ročný Jozef Klučiar, 75 roční Pavel Uhliar, Mgr. Mária Virgovičová, Anna
Hlozáková, Ing. František Valkovič, 70 roční Lukáč Valkovič a Helena Klučiarová. Krátkym
príhovorom ich privítala starostka obce a svoj vinš pridali deti z MŠ. Potom sa všetci
jubilanti podpísali do pamätnej knihy obce a prevzali si darček – nástenné hodiny. Pri malom
občerstvení sa preberalo všetko, čo prišlo na jazyk.
December patrí Mikulášovi a predvianočnému posedeniu pri punči. Mikuláš tohto roku
prišiel trochu neskoršie, až v nedeľu 15.decembra. Stretnutie s ním malo pre deti svoje kúzlo
a zo sladkých balíčkov mali radosť všetky, ale najviac tie najmenšie. Po odchode Mikuláša
si deti aj dospelí posedeli pri vianočnom punči a drobnom vianočnom pečive. Prišlo iba 18
detí z 35. Aj dospelých bolo málo a po hodine sa všetci rozišli. Na balíčky a občerstvenie nám
prispelo sumou 200,00 EUR OZ Požitavie – Širočina Veľké Vozokany.
Silvestrovské večerné posedenie zorganizoval a zabezpečil člen OZ Ľubomír Lavo. Pre
všetkých bola pripravená kapustnica, sladké a slané pečivo, víno a nápoje. Malo to iba jednu
chybu. Prišlo iba 20 občanov, niektorí až pred polnocou. Napriek tomu nechýbal prípitok
a ohňostroj. Pre organizátorov bola táto posledná akcia v roku sklamaním.
Na záver ešte pridám malý postreh zo všetkých akcií v tomto roku. Obecný úrad pripravil
rôzne akcie, ale všetky mali jedno spoločné a to, malú účasť. Pritom sa niektorí občania
sťažovali, že sa nič nerobí, ale neprišli ani na jednu akciu.
A ešte jedno mali spoločné : dážď a búrku, hoci pred akciou aj po nej bolo sucho a teplo. Keď
bolo dlhšie sucho a teplo, zo žartu sme hovorili, že musíme usporiadať nejakú akciu a určite
zaprší.
Šport
Stolnotenisový turnaj sa pre nezáujem občanov nehral.
Motokros
Matúš Lavo po takmer trojročnej prestávke zavinenej ťažkým zranením kolena začal v tomto
roku znovu pretekať. V jednotlivých pretekoch bol úspešný a to mu v záverečnom hodnotení
vynieslo celkové prvé miesto v Slovenskom pohári, prvé miesto vo Východoslovenskom
pohári / EAST CUP/ a štvrté miesto v Západoslovenskom pohári / MX Sport CUP/. Tu sú
výsledky jednotlivých pretekov:
Dátu
Pohár
Miesto
Umiestnenie
m
konania
pretekov
14. 4. Slovenský
a Východoslovenský Hraň
2.
pohár
21. 4. Západoslovenský pohár
Slovenské
Pád,
otras
mozgu,
Pravno
nedokončené

12. 5.

Západoslovenský pohár

Ješkova Ves

19. 5.

Slovenský
a Východoslovenský
pohár
Slovenský
a Východoslovenský
pohár
Slovenský
a Západoslovenský
pohár
Slovenský
a Západoslovenský
pohár
Východoslovenský pohár

Spišské Vlachy

1. 9.

8. 9.

2. 6.
16. 6.
23. 6.
14. 7.

Mníšek
Hnilcom
Gbelce

2.
3., po páde pomliaždené
rameno
nad 2.
3.

Lovčica

1.

Hniezdne

1.

Západoslovenský pohár

Beckov

Východoslovenský pohár

Hniezdne

Prvá jazda –
motora
Druhá jazda 2.
Celkové 8.
3.

porucha

Ako sa hovorí, všetko je raz po prvý krát a tak po prvý krát máme v obci Majstra Slovenska.
Cirkev
Na našej kaplnke bolo potrebné vymeniť hlavné vchodové dvere a dvere do sakristie.
Oboje boli už dosť poškodené, popraskané a zo spodnej strany už aj prehnité. Prvú nedeľu
v mesiaci boli štyri zbierky, spolu sa vyzbieralo 3 265,00 EUR. Sponzorsky prispeli aj
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov sumou 1 000,00 EUR a Pozemkové
spoločenstvo Lesná spoločnosť sumou 2 000,00 EUR. Z farského účtu bolo uhradených
5 931,00 EUR. Celková suma za dvoje dverí bola 11 196,00 EUR, zhotovili ich v stolárskej
dielni Antona Havettu z Veľkých Vozokán. Nové hlavné dvere sú drevené a v hornej polovici
majú vyrezávaný ornament podľa vzoru na pôvodných dverách. Túto časť s ornamentom
mal doma odloženú Anton Valkovič . Dvere do sakristii sú tiež drevené, bez ornamentu.
Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v nedeľu 15. septembra, bola svätá omša
o 11,00 hod. Po nej prešli veriaci k soche Sedembolestnej Panny Márie pri bývalom
družstve. Daj ju postaviť v roku 1876 Ignác Gál a neznámi zlodeji ju v roku 2014 ukradli.
V tomto roku zakúpil novú sochu Jozef Gál / náš rodák, žije v Žitavanoch /. Sochu posvätili
náš vdp. Jaroslav Ondráš spolu s Mons. J. Pristačom. Pán Gál dal obnoviť aj sochu
Sedembolestnej Panny Márie a ohradu pri č. 102.
V obci a jej okolí sú ešte tieto sochy a kríže: Na rohu svojej záhrady pri križovatke
dal postaviť Michal Ivanička v roku 1921 malú kaplnku so sochou Panny Márie ako
poďakovanie za návrat z 1. svetovej vojny. Jeden kríž dal postaviť aj vedľa chodníka na
miestnom cintoríne.
Najstaršia je socha Svätého Jána Nepomuckého, ktorú dala postaviť v roku 1769 rodina
Bacskády pri dolnom kaštieli. Socha bola poškodená, nemala hlavu, pravú ruku a chýbala jej
aj časť plášťa. V roku 2008 ju manželia Tariškoví reštaurovali. Pred rokom sa začala znovu
rozpadávať. Padajú tie časti, ktoré boli opravované.
Kríž pri plynovej regulačnej stanici smerom na Veľké Vozokany dala postaviť Anna
Valkovičová, rod. Balko v roku 1931.
Jeden kríž je aj pri poľnej ceste na viniciach Pod Feňašom. Je z roku 1928 a „ Ku cti a chvále
Božej ho dala postaviť Júlia Valkovičová“.
Lesná spoločnosť dala postaviť kríž pri orechovej ceste smerom na Nemčiňany. Tento kríž
a jeho okolie bývajú často poškodené vandalmi.
Jednota dôchodcov Slovenska
Členovia JDS sa počas celého roka stretávali na rôznych kultúrnych, spoločenských
a športových akciách.
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Kultúrne akcie: Prednes poézie a prózy v rámci okresu pod názvom “Reč mojej matky“,
Okresné spevy domova v Čiernych Kľačanoch, divadelné predstavenie v Zlatých Moravciach
a v Nitre.
Športové akcie: Okresné športové hry .
Spoločenské stretnutia: Traja členovia boli pozvaní na VÚC Nitra na oslavy Mesiaca úcty
k starším. Celoslovenské stretnutie seniorov v Nitre za prítomnosti predsedu vlády Petra
Pellegriniho. Školenie usporiadanom Ministerstvom vnútra SR v rámci projektu „ Kriminalita
páchaná na senioroch“.
Ďalšie aktivity: Púť v Nitre : Deň modlitieb k Matke všetkých národov. Pletenie korbáčov ,
úprava parku pred oslavami výročia obce, pečenie cukroviniek a koláčov na tieto oslavy,
posedenie jubilantov, úprava hrobov pred pamiatkou zosnulých.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Nového prezidenta Slovenskej republiky sme si volili 16. marca. Volebná miestnosť bola
v zasadačke obecného úradu. V zozname oprávnených voličov bolo zapísaných 266 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 154 voličov, ktorí odovzdali 152 platných hlasovacích lístkov.V prvom
kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov a preto sa o dva týždne 30.
marca konalo druhé kolo volieb. Postúpili do neho dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali
najviac hlasov a to: Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.
V 2. kole získala Zuzana Čaputová, 58,40 % hlasov a Maroš Šefčovič 41,59 % hlasov.
V tomto kole volilo na Slovensku 41,79 % voličov. Zvolili sme si historicky prvú prezidentku
Slovenska.
Voľby do Európskeho parlamentu
Na Slovensku sa konali v sobotu 25. mája. V zozname oprávnených voličov bolo zapísaných
271 voličov. Zúčastnilo sa 76 voličov, bolo odovzdaných 76 platných hlasovacích lístkov.
Poslanci EP :
Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Milan Hojsík, Michal Wiezik – Progresívne Slovensko
a SPOLU.
Miroslav Číž, Robert Hajšel, Monika Beňová – SMER SD, Miroslav Radačovský, Milan
Uhrík – ĽSNS Kotleba, Ivan Štefanec, Miriam Lexmann -KDH, Eugen Jurzyca, Lucia Ďuriš,
Nicholsonová – SaS, Peter Polák – Obyčajní ľudia.
Mandát prevzali na plenárnom zasadnutí od 1. do 4. júla v Štrasburgu. Vo funkcii budú
pôsobiť do roku 2024.
Na Slovensku bola najnižšia volebná účasť zo všetkých štátov Európskej únie , k volebným
urnám prišlo len 22,74 % voličov.
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z dotácií ako aj
z ďalších zdrojov.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Malé Vozokany dňa
18. 12. 2018, uznesením č. 21A/2018.
Rozpočet bol zmenený:
-

zmena schválená dňa 26. 06. 2019 , uznesením č. 45/2019
zmena schválená dňa 18. 12. 2019 , uznesením č. 70/2019

Výsledok hospodárenia pre odvod do rezervného fondu k 31. 12. 2019 :
Do plnenia rozpočtu obce sa zahŕňajú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky
a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom roku.
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PRÍJMY
Rozpočet

Príjmy

Výdavky

Prebytok/-Schodok

Bežný

193 763,02

159 531,49

+34 231,53

Kapitálový

403 512,10

694 566,76

-291 054,66

Finančné operácie

348 240,38

80 813,65

+267 426,73

Spolu

945 515,50

934 911,90

10 603,60

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného
rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového
rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými
operáciami (úver na výstavbu chodníka) cez príjmové finančné operácie.
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok vo výške + 10 603,60 €.
Obec na svojich účtoch eviduje nevyčerpané dotácie:
- dotácia MF SR - rekonštrukcia KD – odvlhčenie stien – 10 350,00 €
- dotácia ÚPSVR – stravovanie detí MŠ - 237,60 €
Po odpočítaní nevyčerpaných dotácii obec vykoná odvod do fondu na
zveľaďovanie obce vo výške 16,00 € .
Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavujú sumu 2 501
656,28 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2019
predstavujú sumu 2 501 656,28 €.
Členenie aktív ( údaje v €)
Aktíva - názov
Neobežný majetok, v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok, v tom:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie v tom:
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Počiatočný stav
k 1.1.2019

Pohyby

Konečný stav
k 31.12.2019

1 823 997,07
0,00
1 772 419,81
51 577,26
74 711,27
892,51
2 103,97
71 714,79
1 158,78
1 158,78
0,00

+613 978,10
0,00
+613978,10
0,00
-11 786,96
-892,51
+150,33
-11 044,78
-401,97
-401,97
0

2 437 975,16
0,00
2 386 397,90
51 577,26
62 924,31
0,00
2 254,30
60 670,01
756,81
756,81
0

Počiatočný stav
k 1.1.2019

Pohyby

Konečný stav
k 31.12.2019

426 710,28
0,00

+53 741,39
0,00

480 451,67
0,00

Členenie pasív:
Pasíva - názov

Vlastné imanie, v tom:
Oceňovacie rozdiely

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Záväzky, v tom:
Rezervy na audit
Ostatné zúč. obce zo ŠR
Dlhodobé
záväzkysociálny fond
Ostatné dlh. Záv. ŠFRB
Krátkodobé záväzky –
dodávatelia, mzdy,odvody
Časové rozlíšenie v tom:
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období

426 710,28

+53 741,39

480 451,67

373 280,60
600,00
0,00
255,12

261 222,32
+100,00
+ 10 587,60
+591,53

634 502,92
700
10 587,60
846,65

213 270,83
29 667,40

+225 747,29
+12 455,01

439 018,12
42 122,41

1 099 876,24
1 099 876,24
0,00

+286 825,45
+286 825,45
0,00

1 386 701,69
1 386 701,69
0,00

Bilancia pohľadávok
Stav pohľadávok je 1 050,36 € čo predstavuje pohľadávky za vývoz odpadu, ČOV
a nájomnom. Daňové a nedaňové pohľadávky riešime priebežne formou upomienok.
Stavy na účtoch obce:

Banka
Rezervný fond
Fond na zveľ. majetku obce
Bežný účet VÚB
Účet sociálneho fondu
Kanalizačný účet PB "5"
Dotačný účet PB "4"
Bežný účet PB "2"
Fond opráv
Pokladňa
SPOLU

Stav k 31.12.2019
0,00
0,00
12 057,79
846,65
241,47
21 462,56
18 573,36
6 964,52
523,66
60 670,01

Stav k 31.12.2018
3 900,78
14 335,57
23 095,48
255,12
316,75
19 019,32
7 143,79
3 556,17
91,81
71 714,79

Súvaha obce Malé Vozokany tvorí prílohu k výročnej správe
Výkaz ziskov a strát tvorí prílohu k výročnej správe
Poznámky k účtovnej závierke tvoria prílohu k výročnej správe

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31. 12. 2019 ( spolu s porovnaním stavu
k predchádzajúcemu obdobiu) údaje v €
Záväzky
Záväzky celkove , v tom
Krátkodobé(dodávatelia,
12/19, odvody, dane)
Rezervy
Bankové úvery a výpomoci
1. ŠFRB

mzdy

2019
634 502,92
7 068,19

2018
373 280,60
7 460,01

700,00

600,00

439 018,12

213 270,83

ŠFRB - 2019
Sociálny fond
Iné záväzky – zábezpeky, mzdy
Dodávatelia
2. Bankové úvery – dlhodobé chodník
3. Bežné bankové úvery – krátkodobé
Dom smútku - PPA
4. Bežné bankové úvery – krátkodobé
chodník - PPA

18 377,16
846,65
16 677,06
0,00
57 604,11

6 674,96
255,12
13 032,43
2 500,00
66 354,15

83 624,03

0

0

63 133,10

Obec k 31. 12. 2019 eviduje úver :
-

1. ŠFRB - výstavba Nájomného bytového domu Malé Vozokany č. 11
ŠFRB – výstavba Nájomného bytového domu Malé Vozokany č. 12
2. Prima banka Slovensko a.s. - výstavba chodníka – dlhodobý úver obce
3. Prima banka Slovensko a.s. - rekonštrukcia DS – preklenovací krátkodobý úver
PPA
4. Prima banka Slovensko a.s. - výstavba chodníka – preklenovací krátkodobý úver
PPA

Rozpočtové hospodárenie
PRÍJMY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

183 239,52

195 203,53

193 763,02

Kapitálový

202 643,11

403 512,10

403 512,10

Finančné operácie

264 616,35

348 240,38

348 240,38

Spolu

650 498,98

946 956,01

945 515,50

VÝDAVKY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

152 304,15

155 703,14

159 531,49

Kapitálový

475 691,82

705 616,76

694 566,76

Finančné operácie

22 503,01

85 636,11

80 813,65

Spolu

650 498,98

946 956,01

934 911,90

Plnenie príjmovej časti rozpočtu ( údaje v €)
Rozpočet
Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

183 239,52

195 203,53

193 763,02

Kapitálový

202 643,11

403 512,10

403 512,10

Finančné operácie

264 616,35

348 240,38

348 240,38

Spolu

650 498,98

946 956,01

945 515,50

Plnenie rozpočtových príjmov
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Bežné príjmy
Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné príjmy predstavovali daňové príjmy a nedaňové
príjmy. Ostané príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a
transfermi zo štátneho rozpočtu
Dotácie (transfery) – obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €)
Poskytovateľ

Rozpočet

Skutočnosť

Účel

MV SR – sekcia
verejnej správy
MV SR – sekcia
verejnej správy
MŽP SR - ObÚŽP
Nitra
Okresný úrad Nitraodbor školstva úrad
MV SR – sekcia
verejnej správy
MV SR - sekcia
verejnej správy
NSK

1061,24

1061,24

Voľby prezidenta SR 2019

677,44

677,44

Voľby do EP 2019

27,58

27,58

288,00

288,00

Prenesený výkon št. správy na
úseku ŽP
Predškoláci

118,55

118,55

71,74

71,74

Prenesený výkon št. správy
REGOB, RA
CO

700,00

700,00

Šport

NSK

900,00

900,00

Kultúra

UPSVR

835,20

835,20

Dotácia na stravu MŠ

Celkom

4 679,75

4 679,75

Daňové príjmy
Tvoria najvýznamnejšiu a najstabilnejšiu zložku rozpočtu
Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve
zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Tento výnos je stanovený zákonom č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Popis príjmových položiek daňových

Rozpočet

Plnenie

Výnos dane z príjmov

93 647,26

93 647,26

Daň z pozemkov

12 079,00

12 078,98

Daň zo stavieb

2 516,00

2 515,35

Daň za psa

221,00

220,50

Daň za užívanie verejného priestranstva

250,00

164,00

Daň za komunálne odpady

4 932,00

4 886,26

Daň za jadrové zariadenia

22 865,00

22 864,49

Spolu

136 510,26

136 376,84
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Prehľad vývoja dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – nedoplatky za
komunálny odpad evidujeme vo výške 450,36 €
Daň za psa bola zinkasovaná za 59 psov v obci.
Daň za užívanie verejného priestranstva bola inkasovaná od predajcov pri vyhlasovaní v
MR za predajné miesto. Uvedené daňové príjmy boli inkasované v zmysle platných VZN
obce Malé Vozokany.
Popis príjmových položiek bežných nedaň.

Rozpočet

Plnenie

Príjmy z prenajatých bytov č. 11

14 758,32

14 752,88

Príjmy z prenajatých bytov č. 12

16 558,20

16 497,60

Nájom pozemkov AGRO-NV a.s.

1 514,00

1 513,73

Nájomné potraviny

900,00

900,00

Nájomné pošta a telekomunikácie

531,00

531,00

5 050,00

5 050,00

Prepožičanie riadov a zariadenia

300,00

183,32

Správne poplatky

670,00

662,80

Vyhlásenie v MR

150,00

112,00

Kopírovanie

10,00

0,00

Členské Obecná knižnica

20,00

11,00

Údržba cintorína

165,00

164,00

Cintorínske poplatky

400,00

385,40

Stočné ČOV

6 000,00

5 903,52

Bytovka – el. energia spol. priestory

1 440,00

1 425,16

Bytovka – voda

450,00

431,29

Zber železa

120,00

113,60

Pomocné práce v kaštieli

200,00

200,00

Poplatok za MŠ

600,00

553,00

1 800,00

1 398,60

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

17,00

16,60

Úroky z účtov

60,00

57,88

Príjmy z dobropisov - energie

500,00

376,71

Príjmy z dobropisov – smetné nádoby

200,00

124,10

Príjmy z dobropisov – strava – réžia MŠ

50,00

14,00

Príjmy z dobropisov – vodovodné prípojky

720,00

710,72

Príjmy z vratiek – ročné zúčtovanie VšZP

380,00

377,67

Sponz. príspevok na oslavy obce

450,00

450,00

54 013,52

52 916,58

Nájomné verej. priestranstvo Agrostav HSV

Poplatky za stravné

Spolu

Príjmy z prenajatých priestorov boli zinkasované od dodávateľov za prenájom priestorov
obce pri výstavbe v obci.
Nájom pozemkov a priestorov v obci boli inkasované v zmysle platných nájomných zmlúv
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uzatvorených nájomníkmi Nájomných bytových domov 9 b.j. Malé Vozokany, Agro-NV a.s.
Nemčiňany, Potraviny Karin Valkovičová, Slovenská pošta a.s., a Slovak Telekom a.s. .....
Poplatky za prepožičanie riadov a zariadenia boli inkasované od občanov a organizácii pri
usporiadaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach v zmysle platného VZN.
Správne poplatky zahŕňajú poplatky za overovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych
lístkov, vydávanie stavebných povolení v zmysle platných zákonov.
Vyhlásenie v MR sú to poplatky od predajcov a organizácii za vyhlásenie v MR.
Kopírovanie sú to poplatky od občanov za kopírovanie tlačív a materiálov.
Členské Obecná knižnica zahŕňa poplatky od čitateľov obecnej knižnice.
Údržba cintorína a cintorínske poplatky sú to poplatky od občanov za údržbu cintorína a
poplatky za hrobové miesta.
Stočné ČOV sú to poplatky od obyvateľov obce za vývoz odpadu do verejnej kanalizácie.
Nedoplatky ku koncu roku evidujeme vo výške 600,00€.
Poplatky - preddavky za spotrebovanú el. energiu v spol. priestoroch bytovky a preddavky
za spotrebovanú vodu v bytoch sú inkasované v zmysle nájomných zmlúv.
Príjem za zber železa je poplatok prijatý obcou zo zberných surovín za zozbierané železo v
obci.
Poplatok za MŠ sú to poplatky podľa platného metodického pokynu starostky obce.
Poplatky za stravné sú to poplatky zamestnancov za stravné 45 % z ceny stravného lístka.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia od SPP a.s.
Za regulačnú stanicu v katastri obce Malé Vozokany.
Príjmy z dobropisov – sú to poplatky za smetné nádoby, za preplatky za elektrickú energiu,
vratky z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia, réžia rodičov za neodobraté a
neodhlásené obedy.
2. Kapitálové príjmy
Popis príjmových položiek kapit. rozpočtu

Rozpočet

Plnenie

Dotácia na rekonštrukciu KD – MF SR

10 350,00

10 350,00

Dotácia MDV SR - výstavba bytovky

164 250,00

164 250,00

Dotácia ÚV SR – detské ihrisko

8 000,00

8 000,00

Dotácia EF – rekonštrukcia MŠ

100 000,00

100 000,00

Dotácia PPA - EU– chodník hl. ulica

47 349,82

47 349,82

Dotácia PPA – ŠR – chodník hl. ulica

15 783,28

15 783,28

Príjem z predaja pozemkov

57 779,00

57 779,00

SPOLU

403 512,10

403 512,10

Dotácia na rekonštrukciu KD – MF SR - obci bola pridelená dotácia na rekonštrukciu KD
na odvlhčenie stien budovy vo výške 10 350,00 € (dotácia v aktuálnom roku nebola použitá)
Dotácia MDV SR – výstavba bytovky obci bola pridelená dotácia na výstavbu
Nájomného bytového domu č. 12 vo výške 164 250,00 €
Dotácia ÚV SR – detské ihrisko – obci bola pridelená dotácia na výstavu detského ihriska
pri nájomných bytových domoch vo výške 8 000,00 €
Dotácia Environmentálny fond – rekonštrukcia MŠ – obec dostala dotáciu na
rekonštrukciu Materskej školy Malé Vozokany č. 25 vo výške 100 000,00 Eur
Dotácia PPA-EPFRV – chodník hl. ulica - z pridelených finančných prostriedkov bola
prevedená výstavba chodníka na hl. ulici vo výške 47 349,82 €
Dotácia PPA-ŠR – chodník hl. ulica - z pridelených finančných prostriedkov bola
prevedená výstavba chodníka na hl. ulici vo výške 15 783,28 €
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Príjem z predaja pozemkov – obec predala obecné pozemky na výstavbu rodinných domov
vo výške 57 779,00 €.
3. Finančné operácie
Popis príjmových položiek finan. operácii

Rozpočet

Plnenie

Rezervný fond

3 900,78

3 900,78

Fond na zveľaďovanie obce

14 335,57

14 335,57

Úver ŠFB – výstavba nájom. byt. domu č. 12

246 380,00

246 380,00

Krátk. bank. úver. - rekonštrukcia DS

83 624,03

83 624,03

Spolu

348 240,38

348 240,39

OZ obce Malé Vozokany na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 2018 uznesením č.
21B/2018 schválilo použitie rezervného fondu vo výške 3 900,78 € a použitie fondu na
zveľaďovanie obce vo výške 14 335,57 € na úhradu technickej vybavenosti Nájomného
bytového domu 9 b.j. Malé Vozokany č. 12.
Obec Malé Vozokany obdržala úver zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového
domu 9 b.j. vo výške 246 380,00 €. Úver bude uhrádzaný z nájomného, ktoré obci platia
nájomníci v bytoch.
OZ na svojom 8. zasadnutí dňa 3. 9. 2019 uznesením č. 56/2019 schválilo čerpanie
krátkodobého preklenovacieho úveru na predfinancovanie nákladov na rekonštrukciu Domu
smútku Malé Vozokany vo výške 83 624,00 €. Úver bude uhradený z preplatenej dotácie z
PPA po vykonaní prác a po prevedení finančnej kontroly a obhliadky stavby (predpoklad rok
2020).

Čerpanie rozpočtových výdavkov
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €)
Rozpočet
Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

152 304,15

155 703,14

159 531,49

Kapitálový

475 691,82

705 616,76

694 566,76

Finančné operácie

22 503,01

85 636,11

80 813,65

Spolu

650 498,98

946 956,01

934 911,90

1. Bežný rozpočet
Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 79 579,75 €, čerpanie vo výške 78 567,83 € - väčšinu tvoria
mzdy a odvody starostky a pracovníkov obce, spotreba energii, cestovné, telefónne služby,
poštovné, kancelárske potreby,čistiace potreby, nákup benzína - kosenie verejných
priestranstiev a štiepkovanie, údržbu strojov a zariadení, software, počítačovej techniky,
školenia, náklady na čistiareň, poistné, stravovanie, odmeny členov OZ, členské príspevky,
časopis Požitavie-Širočina, audit, splácanie úrokov z úveru.....
Oddiel 01.1.2.:
Rozpočet upravený vo výške 1 270,00 €, čerpanie vo výške 1 316,30 € - tvoria náklady na
výdavky na vedenie účtov v bankách a kolkové známky.
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Oddiel 01.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 1 756,44 €, čerpanie vo výške 1 738,68 € - tvoria náklady na
výdavky v súvislosti s konaním volieb prezidenta a volieb do EP 2019
Oddiel 02.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 71,74 €, čerpanie vo výške 71,74 € - tvoria náklady na
vyplatenie odmeny skladníka civilnej obrany za rok 2019.
Oddiel 04.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 280,00 €, čerpanie vo výške 280,00 € - tvoria náklady údržbu
MK a chodníkov v obci
Oddiel 05.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 6 917,58 €, čerpanie vo výške 6 894,14 € - sú to mesačné
náklady na spracovanie odpadu z obce, vývoz kontajnerov a separovaného odpadu, nákup
smetných nádob a dotačné náklady na vývoz TKO ( 27,58 €).
Oddiel 05.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 7 690,00 €, čerpanie vo výške 7 677,42 € - tvorí výdavky na
elektrickú energiu prečerpávacej stanice pri č. 70 a prevádzkovanie ČOV Malé Vozokany.
Oddiel 06.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 12 594,43 €, čerpanie vo výške 19 460,60 € - tvorí náklady
na výdavky energie v nájomnom bytovom dome, nájomné za byty, správa bytovky, poistné a
revízie bytovky, splácanie úrokov bytovka.
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 1 710,00 €, čerpanie vo výške 1 703,46 € - tvorí náklady na
uhradenie úrokov zo splácania úveru na výstavbu chodníka na hlavnej ulici.
Oddiel 06.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 1 500,00 €, čerpanie vo výške 1 412,08 € - tvorí náklady na
výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia.
Oddiel 08.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 770,00 €, čerpanie vo výške 734,96 € - tvorí náklady na
organizovanie stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce, a výstavbu detského
ihiska pri nájomných bytoch domoch (spolufinancovanie 700,00€)
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 5 920,00, čerpanie vo výške 5 334,94 € - náklady na
energie v Kultúrnom dome a budove SpolCentra Malé Vozokany a ich údržba. Ďalej sú to
náklad na kultúrno-spoločenské akcie konané v obci ako sú fašiangové slávnosti, maškarný
ples, stavanie mája, deň matiek, hodové slávnosti, vítanie novorodencov, Mikuláš......
Oddiel 08.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 350,00 €, čerpanie vo výške 306,99 € - náklady na údržbu
miestneho domu smútku a cintorína.
Oddiel 09.1.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 34 383,20 € čerpanie vo výške 33 330,12 € - tvoria náklady
na prevádzku Materskej školy Malé Vozokany a to hlavne mzdy a odvody jej zamestnancov,
spotreba energii v budove MŠ, telefón, nákup školských potrieb a materiálu, stravovanie,
údržba hasiacich prístrojov a plynových zariadení, poistné, sociálny fond. Sú to aj dotačné
náklady na didaktické pomôcky pre predškolákov 288,00 € a na stravovanie 597,60 €.
Oddiel 10.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 910,00 €, čerpanie vo výške 702,23 € - tvoria náklady na
zorganizovanie aktívu dôchodcov, vianočné poukážky pre dôchodcov a letného zájazdu pre
dôchodcov.
2. Kapitálový rozpočet
Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 1 610,00 €, čerpanie vo výške 910,00 € - tvoria náklady na
výstavbu detského ihriska pri nájomných bytových domoch
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Oddiel 06.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 4,09 €, čerpanie vo výške 4,09 € - tvoria náklady na
výstavbu nájomného bytového domu č. 12 – vlastné zdroje
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 474 187,73 €, čerpanie vo výške 474 187,72 € - finančné
prostriedky boli použité na uhradenie nákladov na výstavbu nájomného bytového domu č.
12- dotácia MDRR SR – 164 250,00 €, technická vybavenosť k bytovke č. 12 vo výške 41
557,73 €, výstavba nájomného bytového domu č. 12 – úver ŠFRB vo výške 246 380,00 €,
výstavba chodníka vo výške 22 000,00 €
Oddiel 08.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 8 000,00 €, čerpanie vo výške 8 000,00 € - sú to dotačné
prostriedky pridelené z ÚV SR na výstavbu detského ihriska
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 11 050,00 €, čerpanie vo výške 700,00 € - sú to prostriedky
vynaložené preplatenie nákladov za plynofikáciu Spolcentra časť obchod – potraviny vo
výške 700,00 €. Finančné prostriedky v rozpočte vo výške 10 350,00 € určené na
rekonštrukciu KD budú použité v nasledujúcom roku.
Oddiel 08.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 87 845,94 €, čerpanie vo výške 87 845,940 € - sú to
prostriedky vynaložené rekonštrukciu domu smútku – 83 624,03 – dotácia PPA – krátkodobý
úver a vlastné zdroje vo výške 4 221,91 €.
Oddiel 09.1.1.1:
Rozpočet upravený vo výške 122 919,00 €, čerpanie vo výške 122 919,00 € - sú to
prostriedky vynaložené na rekonštrukciu Materskej školy Malé Vozokany č. 25 - dotácia z
EF vo výške 100 000,00 € a vlastné zdroje vo výške 22 919,00 €
3. Finančné operácie
Oddiel 06.1.1:
Rozpočet upravený vo výške 13 753,01 €, čerpanie vo výške 8 930,51 € - sú to
prostriedky vynaložené na splácanie úveru ŠFRB - Nájomný bytovy dom 9 b.j. Malé
Vozokany č. 11 a 12
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 71 883,10 €, čerpanie vo výške 71 883,14 € - finančné
prostriedky boli použité na splácanie úveru na výstavbu chodníka v obci 8 750,04 a dotácia
PPA na výstavbu chodníka na hlavnej ulici vo výške 63 133,10 €
Obec je vlastníkom akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v počte 1554 ks
menovitá hodnota 33,19 Eur, ktoré získala na základe zmluvy o bezodplatnom prevode akcií
č. 281/2003/ZsVS, zo dňa 30. 01. 2004 uzatvorenej medzi Fondom národného majetku SR
Bratislava a Obcou Malé Vozokany.
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Malé Vozokany aj naďalej bude prostredníctvom
svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy
štátne správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude
v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj
územia obce a potreby jej obyvateľov.
Audit účtovnej závierky
Audit účtovnej závierky Obce Malé Vozokany za rok 2019 uskutočnil Ing. Jozef
Adamkovič, zodpovedný audítor, licencia SKAU č. 491. Po vykonaní auditu bude správa
nezávislého audítora tvoriť prílohu k výročnej správe.
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Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. Účtovná
závierka bola odovzdaná do systému RIS SAM v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení
účtovného obdobie nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné
uviesť v tejto výročnej správe.
V Malých Vozokanoch dňa 05. 08. 2020
Vypracovala:
Andrea Melišková, v.r.
účtovníčka obce
Mgr. Jana Ďurčeková,v.r.
starostka obce

