Výročná správa obce
Malé Vozokany
za rok 2020

Obec Malé Vozokany
Obecný úrad Malé Vozokany, Malé Vozokany č. 46, 951 82 Malé Vozokany
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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 31.12.2020:
Rozloha obce:

Obec Malé Vozokany
Obecný úrad, 951 82 Malé Vozokany č. 46
00399426
2021058842
333
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.
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. Táto pracovný pomer ukončila a namiesto nej od 1. 9. 2020 nastúpila pani Eva
Farkašová rod. Kováčová, Malé Vozokany č. 129.
V školskom roku 2019/2020 bolo v MŠ zapísaných 12 detí ( Dávid Jančovič č. 112,
Kritian Lavo, č. 76, Timotej Valkovič č. 20,Janka Revayová č. 118, Melisa Bukorová č. 82,
Lukas Bukora č. 82, Mia Vallnerová č. 11, Daniela Revayová č. 118, Maxim Pšenák č. 12,
Teodor Valkovič č. 20 a Andrej Chudoba č. 20 a Barbora Valkovičová č. 11).
Samospráva - financovanie obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet. Obec v roku 2020
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 na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok medzi príjmovými výdavkovými
finančnými operáciami je krytý z bežného rozpočtu. Hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2020.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali podľa podmienok núdzového stavu v zasadačke obecného úradu, v SpolCentre, aby sa zabezpečili 2 m odstupy a aj on line cez
počítače.
Na 11. zasadnutí 29. januára sa riešilo znečisťovanie cesty od ČOV do obce. Pri zvoze dreva
z hory zostáva na ceste veľa blata, preto boli pozemkové spoločenstvá boli vyzvané, aby
zabezpečili čistene tejto cesty.
Bolo schválené funkčné využitie novovytvorených parciel č. 910/11 a 910/12 na stavebné
účely.
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Dodatok do uznesenia 11/B/2018 - zabezpečenie záväzku vo výške 164 250,00 EUR voči
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR kupovanou nehnuteľnosťou
Nájomný bytový dom 9 byt. jed. č. 12 vrátane prislúchajúcich pozemkov obce parc. č. 1596/5
zastavané plochy a nádvoria. Záväzok sa zabezpečuje zriadením záložného práva.
Hlavným bodom programu 12. zasadnutia 29. apríla bolo schválenie Požiarneho poriadku
obce. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi musí mať obec vypracovaný požiarny poriadok. Musíme mať
vedúceho kontrolnej skupiny obce. Pretože nemáme v obci dobrovoľný požiarny zbor,
vedúcim tejto skupiny bude požiarny technik z Nitry Jakub Krajčo. Tento má na starosti
všetku dokumentáciu, servis hasiacich prístrojov, protipožiarne opatrenia, odstraňovanie
nedostatkov vo verejných budovách, informovanie obyvateľov na informačnej tabuli obce aj
na webovej stránke.
Na 13. zasadnutí 14. júla sa schvaľovali Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 2 až 6.
Ďalšie body programu: záverečný účet obce za rok 2019, zápis do kroniky za rok 2019,
odstránenie domu č. 9, ktorý je v havarijnom stave. Čističku odpadových vôd je potrebné
rozšíriť, lebo počet pripojených občanov už presahuje maximálnu hranicu.
V októbri 24. sa konalo 14. zasadnutie.
Starostka informovala o projekte na kultúru. Z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dostali
900,00 EUR na kroje pre deti z MŠ. Pre 8 dievčat sa ušili kašmírové kroje, biele rukávce
a šaty z modrotlače. Pre 8 chlapcov to boli čierne a plátenné nohavice, kašmírové vesty
a košele. Deti využijú tieto kroje pri svojich vystúpeniach na kultúrnych akciách.
Ministerstvo financií SR v súvislosti s výpadkom podielových daní v dôsledku pandemickej
situácie schválilo bezúročné úvery pre samosprávy na vykrytie ich nákladov. Naša obec
požiadala tiež o túto pôžičku a dostali sme 6 354,00 EUR, splácať sa bude v rokoch 2024 až
2027. Časť tejto sumy sa použila na výmenu plynového kolta na obecnom úrade. Starý bol už
v havarijnom stave.
Schválené boli VZN č. 7 - 9.
V decembri platil zákaz stretávania sa viac ako šesť osôb a preto sa 15. zasadnutie konalo
elektronicky. Program bol nasledovný:
Správa audítora za rok 2019, výročná správa obce za rok 2019, rozbor hospodárenia za 3.
štvrťrok 2020, zmena rozpočtu, inventarizácia majetku, návrh rozpočtu na rok 2021.
Odkúpenie pozemku parc. č. 14/2 o výmere 88 m² za sumu 600,00 EUR pod domom č. 9 od
Eriky Csandovej a Andrei Bošanskej.
Všeobecne záväzné nariadenia prijaté na zasadnutiach počas roka :
VZN č. 1/2020 Požiarny poriadok obce
VZN č. 2/2020 O stanovení času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN č. 3/2020 O organizácii miestneho referenda
VZN č.4/2020 O používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Malé Vozokany
VZN č. 5/2020 O volebných plagátoch
VZN č. 6/2020 O ostatných plagátoch
VZN č. 7/2020 Názvy ulíc
Schválené boli tieto názvy ulíc a verejných priestranstiev
Názov ulice

Smer

Hlavná ulica
Bacskádyho ulica
Cintorínska ulica
Stará ulica
Nová ulica
Barcová ulica
Nepomucká ulica

Zlaté Moravce - Vráble
Tesárske Mlyňany - Nemčiňany
Ulica pod cintorínom
ČOV – dolná časť dediny /stará dedina/
Nové domy – pri bývalom čísle 102
Horná ulica /smer Tesárske Mlyňany/
Dolný kaštieľ a bytovky

Verejné priestranstvá

Lokalita

Cintorín sv. Anny
Ihrisko Botka
Ihrisko Na pažiti

Miestny cintorín
Detské ihrisko pri bytovkách
Futbalové ihrisko

VZN č. 8 – Prevádzkový poriadok pohrebiska Malé Vozokany
VZN č. 9 – O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľské služby pre
občanov s trvalým pobytom na území obce Malé Vozokany
Výstavba v obci
Oprava Centra voľného času /starého kultúrneho domu/
Hoci kultúrny dom prešiel kompletnou rekonštrukciou, po rokoch začala vlhnúť južná stena
oproti hlavnému vchodu. Omietka bola natoľko mokrá, že sa na nej tvorila pleseň. Preto sa
musela odstrániť vnútorná omietka do výšky približne dva metre. Miestnosť sa vysúšala dva
roky intenzívnym vetraním a technológiou Aquapol. V apríli sa z vonkajšej strany odkopala
zemina okolo základov, uložilo sa sem vetracie potrubie, izolačná fólia a štrk. Vnútorné
priestory sa začali opravovať od 13. októbra. Okolo celej miestnosti v dolnej aj hornej časti je
uložené vetracie potrubie, ktoré bude odvádzať vlhkosť z múrov. Na najviac poškodenej stene
je nopová fólia a na nej je vnútorná omietka. Celá hlavná miestnosť je vymaľovaná bielou
farbou.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení - Klub dôchodcov v SpolCentre
V klube dôchodcov v SpolCentre boli staré sociálne zariadenia, ktoré sa boli v zlom stave.
Dostali sme dotáciu z Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo
výške 15 000,00 EUR, spolufinancovanie bolo vo výške 1 648,00 EUR. Nové okná, dvere,
obklady, dlažba, WC a umývadlá zmenili tieto priestory na nepoznanie. Konečne máme
sociálne zariadenie na úrovni dnešnej doby. Rekonštrukciu uskutočnila firma Dimi Max Zlaté
Moravce a práce skončila krátko pred Vianocami. Financovanie uvedeného projektu bolo ale
realizované v roku 2021.
Oprava sochy sv. Jána Nepomuckého
Socha sa už dva roky rozpadávala. Najskôr začala padať zadná časť plášťa a v tomto roku aj
ostatné časti sochy. V novembri bola celá socha aj s podstavcom demontovaná a odvezená do
ateliéru Mgr. Art. Jána Teleka v Čeľadiciach. Na opravu dostalo Občianske združenie EKAS
dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja cez Malý Leader vo výške 2 400,00 EUR. Táto
suma nebude postačovať na pokrytie všetkých nákladov a preto sa musia hľadať ďalšie
finančné prostriedky.
Výmena plynového kotla na obecnom úrade
sa realizovala začiatkom decembra. Bolo
prijatých 5 cenových ponúk. Práce realizovala firma GAZISTRA s.r.o., za práce obec uhradila
čiastku 1 390,00 €.
Komunálny odpad
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2020 je 31,23 %.
Množstvo komunálneho odpadu v roku 2020:
Názov odpadu
Množstvo v tonách
Papier a lepenka
1,47
Sklo
2,40
Viacvrstvové kom. materiály
0,06
Kovy
8,50
Elektrické a elektronické zariadenia
2,12
Vyradené elektrické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
0,08
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórované uhľovodíky
0,42
Jedlé oleje a tuky
0,05
Plasty
4,87
Obaly z kovov
0,27
Biologicky rozložiteľné odpady
9,00

Pneumatiky
Objemový odpad
Zmesový komunálny odpad

0,54
Spolu: 29,78
8,88
56,70
Spolu: 95,36

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Voľby sa konali v sobotu 29. februára. Volebná miestnosť bola otvorená v budove SpolCentra
od 7,00 hod. do 22,00 hod. V zozname voličov bolo zapísaných 276 oprávnených voličov.
Volieb sa zúčastnilo 205 voličov, z toho 203 volilo vo volebnej miestnosti a dvaja volili
poštou zo zahraničia. Bolo odovzdaných 203 platných hlasovacích lístkov. Zloženie volebnej
komisie: predsedníčka Ing. Miriama Švarbová, členovia Helena Zuzulová, Ľudmila Petešová,
Karin Valkovičová, Tatiana Melišková, Gabriela Sarková a Peter Ducký Veľké Vozokany.
Zapisovateľkou bola Andrea Melišková referentka obecného úradu.
Svoju kandidátku podalo 25 strán, hnutí a koalícii.
Kultúra
Fašiangy s Barcovkou sa konali v sobotu 8. februára v SpolCentre. Členky skupiny privítali
fašiangovníkov spevom, scénkami a tancom. Vďaka sponzorom nechýbala ani tombola.
Všetci sa výborne zabávali až do polnoci. Kto prišiel v kroji, odniesol si malý darček – fľašu
dobrého vínka. Zúčastnilo sa približne 50 občanov.
Mikuláš
Pre zákaz hromadných podujatí sme nemohli zorganizovať stretnutie s Mikulášom v
SpolCentre. Preto sme sa rozhodli, že keď nemôžu prísť deti za Mikulášom, tak Mikuláš
pôjde za deťmi. Požičali sme si starý drevený vozík, vyzdobili ho a naplnili balíčkami.
V piatok 4. decembra o 16,30 hod. sa Mikuláš, anjel a čert vybrali na pochôdzku po obci.
Veľkým prekvapením pre všetkých bolo vyzdobené svetielkujúce hasičské auto, ktoré
vyhrávalo vianočné melódie. Sprievod začal na hornej ulici, potom pokračoval po hlavnej,
starej dedine, pri bytovky a končil na cintorínskej ulici. Všade ho očakávali deti aj dospelí.
Bola to veľká sláva, toto ešte naša obec nezažila. Všetky deti dostali od Mikuláša balíček so
sladkosťami a ďalší pridali aj hasiči. A ušlo sa aj dospelým, anjel mal pre nich v košíku
pripravené rôzne malé maškrtky. Hasičské auto zabezpečili a obsluhovali traja dobrovoľní
hasiči zo Sľažian. Mikulášom bol Ján Špek, anjelom Andrea Melišková a čertom Katarína
Švarbová.
Tak to boli podujatia, ktoré sme mohli uskutočniť. Ostatné sme museli pre
pandemické opatrenia zrušiť.
Stretnutie s jubilantmi sme plánovali uskutočniť v novembri. Nakúpili sme aj darčeky, ale aj
túto akciu sme museli zrušiť. Darčeky sme zaniesli každému domov, ale iba pri bránu.
Svoje okrúhle narodeniny oslávili títo občania:
80 rokov – Ján Klučiar, Veronika Havettová
75 rokov – Elena Kováčová
70 rokov - Jozef Šabík, Štefan Valkovič, Juraj Zelenák
Zlatú svadbu oslávili Elena a Ladislav Kováčoví
Pred Vianocami dostali dôchodcovia vianočné kolekcie, aby nechodili na obecný
úrad, pracovníci obecného úradu im ich priniesli domov.
Mali sme pripravené aj uvítanie detí, ktoré sa narodili v roku 2019. Pre karanténne opatrenia
sme posedenie nemohli uskutočniť. Darček – návliečku do detskej postieľky, sme tiež
odovzdali doma.
Šport
Stolnotenisový turnaj
Tradičný turnaj „O putovný pohár starostky obce“ sa konal 25. januára. Zúčastnilo sa ho
desať hráčov. Od 9,00 hod. sa začali jednotlivé zápasy, ktoré určili najlepšieho hráča. Všetky
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zápasy vyhral a zaslúženým víťazom sa stal Milan Ďurček. Druhý skončil Anton Zuzula, tretí
Martin Korec a štvrtý bol Michael Kemencei. Ďalej hrali: Norbert Šima, Pavel Kliman,
Frederik Ďurček, Adam Valkovič, Dávid Meliška a Jozef Meliška. Prví traja si odniesli
poháre a víťaz aj putovný pohár.
Obyvatelia
Narodilo sa 6 detí: Hana Gyuricová, Viktória Přerovská, Elia Kováčová, Adam Frajtík,
Tomáš Hamar , Filip Chudoba
Zomreli 4 občania: Michal Švec vo veku 59 rokov, Karol Valkovič vo veku 76 rokov, Ján
Klučiar vo veku 80 rokov, Jaroslav Ludva vo veku 64 rokov
Manželstvo uzatvorili: Ing. Radka Barcajová a Martin Homola, Iveta Bukorová a Jakub
Švenk
Prisťahovali sa 16 občania: Anna Uličná a Ľuboš Uličný č.11, Nikola Pokrievková
a Miroslav Přerovský č. 12, Simona Petrovičová a Stanislav Hamar č. 38, Soňa Halandová č.
55, Jana Lüleová a Amália Ďurčeková č. 62, Mgr. Art. Štefan Šovčík č. 78, Viera Ďurčeková,
Mariana Ďurčeková, Alexandra Ďurčeková a Ondrej Mikula č. 120, Sylvia Schmidtová a Ing.
Marcel Schmidt č. 144
Odsťahovali sa 4 obyvatelia: Monika Valkovičová, Barbora Valkovičová a Patrik Valkovič
č. 11, Magdaléna Kružlíková č. 87
Obec mala k 31. 12. 333 obyvateľov.
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
Eva Farkašová, Malé Vozokany č. 129 – prevádzková pracovníčka – 53 % úväzok od
1.9.2020
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 2020 hlavný kontrolór pracoval v zmysle
plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Zástupca starostky
Zástupca starostky je Jozef Valkovič.
Právo viesť rokovania OZ má Ľudmila Petešová.
Časopis Požitavie - Širočina
Aj napriek zložitej situácii v spoločnosti sa pokračovalo vo vydávaní časopisu
Požitavie – Širočina, ktorý informuje občanov o dianí vo všetkých obciach Mikroregiónu
Požitavie – Širočina. Boli vydané 2 čísla, ktoré boli doručené do každej domácnosti. S
posledným číslom časopisu boli rozdávané aj stolové kalendáre na rok 2021 do každej
domácnosti.
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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 dňa 16. 12. 2019, uznesením
č.80/2019
-

Rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný tri krát:
prvá zmena schválená dňa 14. 07. 2020, uznesením č. 104/2020, op. č. 1/2020
druhá zmena schválená dňa 14. 10. 2020, uznesením č. 116/2020, op. č. 2/2020
tretia zmena schválená dňa 17. 12. 2020, uznesením č. 123/2020, op. č. 3/2020

Výsledok hospodárenia pre odvod do rezervného fondu k 31. 12. 2020 :
Do plnenia rozpočtu obce sa zahŕňajú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky
a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom roku.
PRÍJMY
Rozpočet

Príjmy

Výdavky

Prebytok/-Schodok

Bežný

222 532,79

173 623,10

+48 909,69

Kapitálový

97 796,07

33 500,38

+64 295,69

Finančné operácie

18 735,84

107 381,55

-88 645,71

Spolu

339 064,70

314 505,03

+24 559,67

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného
rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového
rozpočtu. Schodok finančných operácii je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.
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 + 24 559,67 €.
Obec na svojich účtoch eviduje nevyčerpané dotácie:
- dotácia MIRRI SR - Klub dôchodcov – rekonštrucia WC – 15 000,00 €
- dotácia ÚPSVR – stravovanie detí MŠ - 423,60 €
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. Po odpočítaní nevyčerpaných dotácii je vo výške 9 136,07 €.
Obec vykoná odvod:
- do fondu na zveľaďovanie obce vo výške
- do rezervného fondu 10 % obce vo výške

8 222,46 €
913,61 €

Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavujú sumu
2 465 836,49 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2020
predstavujú sumu 2 465 836,49 €.
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Členenie aktív ( údaje v €)
Aktíva - názov
Neobežný majetok, v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok

Počiatočný stav
k 1.1.2020

Konečný stav
k 31.12.2020

2 379 788,85
0,00
2 328 211,59
51 577,26
83 353,95
0,00
3 275,46
80 078,49
2 693,69
2 693,69
0,00

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

Pasíva – názov

Počiatočný stav k 1.1.2020

Konečný stav k 31.12.2020

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
Bankové úvery a výpomoci

509 158,49
0,00
509 158,49

480 451,67
0,00
480 451,67

541 724,06
700,00
15 423,60
317,54

634 502,92
700,00
10 587,60
846,65

429 647,43
40 427,42

439 018,12
42 122,41

55 208,07

141 228,14

1 414 953,94
1 414 953,94
0,00

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

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok, v tom:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie v tom:
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Členenie pasív: ( údaje v €)

Časové rozlíšenie v tom:
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období
Bilancia pohľadávok

Stav pohľadávok je 1 771,30 € čo predstavuje pohľadávky za vývoz odpadu, ČOV
a nájomnom. Daňové a nedaňové pohľadávky riešime priebežne formou upomienok.
Stavy na účtoch obce k 31. 12. 2020
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

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

Stav k 31.12.2020 v eurách
16,00
0,00
251,98
317,54
140,83
29 071,48
39 190,11
10 302,44
788,11

SPOLU

60 670,01

80 078,49

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. 2020 (spolu s porovnaním stavu
k predchádzajúcemu obdobiu) údaje v €
Záväzky
Záväzky celkove , v tom
Krátkodobé (dodávatelia, mzdy 12/20,
odvody, dane)
Rezervy
Zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC –
nevyčerpané dotácia
1. Bankové úvery a výpomoci ŠFRB
Sociálny fond
Iné záväzky – zábezpeky, strav. lístky
Dodávatelia
2. NFV – výpadok daní – MF SR
3. Bankové úvery – dlhodobé –
chodník hl. ulica
Bežné bankové úvery – krátkodobé
Dom smútku - PPA

2019
634 502,92
7 068,19

2020
541 724,06
8 722,51

700,00
10 587,60

700,00
15 423,60

457 395,28
846,65
16 677,06
0,00
0,00
57 604,11

443 591,68
317,54
16 680,66
1 080,00
6 354,00
48 854,07

83 624,03

0,00

Obec k 31. 12. 2020 eviduje úver :
-

1. ŠFRB - výstavba Nájomného bytového domu Malé Vozokany č. 11
ŠFRB – výstavba Nájomného bytového domu Malé Vozokany č. 12
- Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na výstavbu Nájomného bytového domu č.
11. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2047 splátky istiny a úrokov sú mesačné.
- Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na výstavbu Nájomného bytového domu č.
12. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2049 splátky istiny a úrokov sú mesačné.
- 2. MF SR – NFV – výpadok podielových daní
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných
aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 6 354,00 EUR schválená
obecným zastupiteľstva dňa 14. 10. 2020 uznesením č. 117/2020.
- 3. Prima banka Slovensko a.s. - výstavba chodníka – dlhodobý úver obce
V roku si obec zobrala dlhodobý úver vo výške 70 000,00 € s 1 % úrokom z Prima banky
Slovensko a.s.. Úver schválilo OZ dňa 7. 5. 2018, uznesením č. 210/2018.
Rozpočtové hospodárenie
PRÍJMY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

213 265,52

230 882,32

222 532,79

0

97 796,07

97 796,07

Kapitálový

Finančné operácie

20 350,00

28 735,84

18 735,84

Spolu

233 615,52

357 414,23

339 064,70

VÝDAVKY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

176 211,92

199 032,34

173 623,10

Kapitálový

34 850,00

51 000,38

33 500,38

Finančné operácie

22 553,60

107 381,51

107 381,55

Spolu

233 615,52

357 414,23

314 505,03

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Plnenie príjmovej časti rozpočtu ( údaje v €)
Rozpočet
Schválený
Upravený

Skutočnosť

% plnenia
príjmov

Bežný

213 265,52

230 882,32

222 532,79

96,38

0

97 796,07

97 796,07

100,00

Finančné
operácie

20 350,00

28 735,84

18 735,84

65,20

Spolu

233 615,52

357 414,23

339 064,70

94,87

Kapitálový

Bežné príjmy
Dotácie (transfery) – obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €)
Poskytovateľ
Rozpočet
Skutočnosť
MV SR – sekcia
verejnej správy
MŽP SR - ObÚŽP
Nitra
Okresný úrad Nitraodbor školstva úrad
MV SR – sekcia
verejnej správy
MV SR - sekcia
verejnej správy
MV SR – sekcia
obrany
MV SR – sekcia
obrany
MV SR – sekcia
obrany
NSK
UPSVR

Účel

846,82

846,82

Voľbydo NR SR 2020

29,25

29,25

870,00

870,00

Prenesený výkon št. správy na
úseku ŽP
Predškoláci

101,64
24,40
79,99

101,64
24,40
79,99

Prenesený výkon št. správy
REGOB, RA
CO – skladník materiálu10

1 334,47

1 334,47

Dotácia na testovanie COVID

4 955,35

4 955,35

874,47

874,47

900,00

900,00

Dotácia na testovanie COVIDmzdy MŠ ESF
Dotácia na testovanie COVIDmzdy MŠ ŠR
Kultúra

1 023,60

1 023,60

Dotácia na stravu MŠ

Štatistický úrad SR
Požitavie – Širočina
OZ Veľké Vozokany
Celkom

1 164,00

1 164,00

Dotácia na SODB 2021

150,00

150,00

Dotácia na Mikuláša

12 353,99

12 353,99

Pri uvedených dotáciach je 100,00 % plnenie rozpočtu.
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

% plnenia
rozpočtu

Výnos dane z príjmov

118 000,00

114 948,18

97,41

Daň z pozemkov

13 826,00

13 825,66

100

Daň zo stavieb

4 500,00

3 188,31

70,85

350,00

255,00

72,86

Daň za komunálne odpady

6 200,00

6 202,27

100,00

Daň za jadrové zariadenia

22 865,00

22 864,49

100,00

Spolu

165 741,00

161 283,91

Daň za psa

Prehľad vývoja dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – nedoplatky za
komunálny odpad evidujeme vo výške 686,06 €. Pohľadávky u občanov sa riešia výzvami na
úhradu a osobnými dohovormi.
Daň z pozemkov a stavieb nemá uhradenú jedna domácnosť vo výške 21,98 €
Daň za psa nieje uhradená vo výške 20,00 €
Popis príjmových položiek bežných
nedaň.

Rozpočet

Plnenie

% plnenia
rozpočtu

Príjmy z prenajatých bytov č. 11

14 758,32

14 542,88

98,54

Príjmy z prenajatých bytov č. 12

16 558,20

16 505,72

99,68

Nájom pozemkov AGRO-NV a.s.

1 630,00

1 629,88

99,99

Nájom poľovné združenie

86,00

0,00

0,00

Nájomné pošta a telekomunikácie

531,00

530,85

99,97

Prepožičanie riadov a zariadenia

400,00

175,30

43,83

Správne poplatky

796,00

796,00

100,00

Vyhlásenie v MR

285,00

285,00

100,00

Sociálna pôžička - návratná

150,00

150,00

100,00

Vodovodné prípojky

369,37

368,53

99,77

Členské Obecná knižnica

20,00

12,00

60,00

Údržba cintorína

600,00

362,50

60,42

Cintorínske poplatky

400,00

122,00

30,50

Stočné ČOV

7 700,00

7 169,57

93,11

Bytovka – el. energia spol. priestory

1 440,00

1 428,00

99,17

Bytovka – voda

877,00

876,65

99,96

Zber železa

200,00

215,20

107,60

Zber použitého oleja

50,00

21,00

42,00

Poplatok za MŠ

680,00

450,00

66,18

1 800,00

1 492,20

82,90

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

17,00

16,60

97,65

Úroky z účtov

141,00

140,45

99,61

1 220,00

1 211,32

99,29

Príjmy z dobropisov – smetné nádoby

200,00

119,20

59,60

Príjmy z dobropis – strava – réžia MŠ

50,00

0,00

0,00

Príjmy z dobropisov - poistné

100,42

100,42

100,00

1 554,40

0

0,00

173,62

173,62

100,00

52 787,33

48 784,89

Poplatky za stravné

Príjmy z dobropisov - energie

Príjmy z vratiek –Poist SP- COVID 19
Príjmy z dobropisov – RZZP 2020
Spolu

Nájom za nájomné byty v obci boli inkasované v zmysle platných nájomných zmlúv
uzatvorených nájomníkmi Nájomných bytových domov 9 b.j. Malé Vozokany, Agro-NV a.s.
Nemčiňany, 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.
Členské Obecná knižnica zahŕňa poplatky od čitateľov obecnej knižnice. Návštevnosť
Obecnej knižnice Malé Vozokany bola ovplyvnená pandémiou COVID-19.
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 840,00 €.
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. V roku 2020 sme zozbierali 8,5 t.
Príjem za použitý jedlý olej je poplatok prijatý obcou za zozbieraný jedlý olej o občanov.
V roku 2020 sme zozbierali 0,05 t. Olej nám odoberá spoločnosť biomarina – biowaste a.s.
Suchá nad Parnou.
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, vrátenie poistného za mzdy MŠ za
mesiace 3-5/2020 v rámci COVID – 19
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2. Kapitálové príjmy
Popis príjmových položiek kapit. rozpočtu

Rozpočet

Plnenie

MIRRI SR – rekonš.WC - Klub dôchodcov

15 000,00

15 000,00

PPA – Rekonštruckia DS - EU

62 097,05

62 097,05

PPA – Rekonštrukcia DS- ŠR

20 699,02

20 699,02

SPOLU

97 796,07

97 796,07

Dotácia na rekonštrukciu WC v Klube dôchodcov (SpolCentrum Malé Vozokany) –
MIRRI SR - obci bola pridelená dotácia na rekonštrukciu WC v Klube dôchodcov
(SpolCentrum Malé Vozokany č. 130) vo výške – 15 000,00 €. Dotácia v roku 2020 nebola
použitá, finančné prostriedky prechádzajú do budúceho roka,
Dotácia PPA – Rekonštrukcia DS - EU - obci bola pridelená dotácia na rekonštrukciu DS
vo výške 62 097,05 €.
Dotácia PPA – Rekonštrukcia DS - ŠR - obci bola pridelená dotácia na rekonštrukciu DS
vo výške 20 699,02 €.
Obec prijala dotáciu z PPA vo výške 82 796,07 € na rekonštrukciu DS a následne z prijatých
prostriedkov bol splatený preklenovací úver.
3. Finančné operácie
Popis príjmových položiek finan. operácii

Rozpočet

Plnenie

Dotácia MF SR – presun z minulého roka

10 350,00

10 350,00

Návratná finančná výpomoc -výpadok daní

6 354,00

6 354,00

Prostriedky z minulých rokov

10 000,00

0

Príjem zábezpeky – nájomníci bytovky

2 031,84

2 031,84

Spolu

28 735,84

18 735,84

Dotácia na rekonštrukciu KD – MF SR - obci bola pridelená v roku 2019 dotácia na
rekonštrukciu KD na odvlhčenie stien budovy vo výške 10 350,00 €. V tomto roku bola
dotácia použitá na uvedenú rekonštrukciu.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných
aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 6 354,00 EUR schválená
obecným zastupiteľstva dňa 14. 10. 2020 uznesením č. 117/2020.
Príjem zábezpeky – nájomníci bytovky - pri zmene nájomníkov v bytoch sa prijímajú a
vracajú zábezpeky nájomníkom
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €)
Rozpočet
Schválený
Upravený

Skutočnosť

% čerpania
výdavkov

Bežný

176 211,92

199 032,34

173 623,10

87,23

Kapitálový

34 850,00

51 000,38

33 500,38

65,69

Finančné operácie

22 553,60

107 381,51

107 381,55

100,00

Spolu

233 615,52

357 414,23

314 505,03

87,99

1. Bežný rozpočet
Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 102 432,85 €, čerpanie vo výške 86 041,76 € - plnenie 84,00
% - 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, výmena plynového kotla
na obecnom úrade, software, počítačovej techniky, školenia, náklady na čistiareň, poistné,
stravovanie, odmeny členov OZ, členské príspevky,
časopis Požitavie-Širočina, audit,
spracovanie projektu na rozšírenie ČOV, splácanie úrokov z úveru.....
Oddiel 01.1.2.:
Rozpočet upravený vo výške 1 208,36 €, čerpanie vo výške 851,18 € - plnenie 70,44 %
- tvoria náklady na výdavky na vedenie účtov v bankách a kolkové známky.
Oddiel 01.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 846,82 €, čerpanie vo výške 846,82 € - plnenie 100,00 %
-tvoria náklady na výdavky v súvislosti s konaním volieb do NR SR 2020
Oddiel 02.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 1 414,46 €, čerpanie vo výške 1 414,46 € - plnenie 100,00 %
-tvoria náklady na vyplatenie odmeny skladníka civilnej obrany za rok 2020 vo výške 79,99 €
a náklady na testovanie COVID – 19 vo výške 1 334,47 €
Oddiel 04.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 500,00 €, čerpanie vo výške 300,02 € - plnenie 60,00 %
- tvoria náklady údržbu MK a chodníkov v obci
Oddiel 05.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 8 639,25 €, čerpanie vo výške 8 622,00 € - plnenie 99,80 %
- sú to mesačné náklady na spracovanie odpadu z obce, vývoz kontajnerov a separovaného
odpadu, štiepkovanie drevnej hmoty (9 t), nákup smetných nádob a dotačné náklady na vývoz
TKO ( 29,25 €).
Oddiel 05.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 8 300,00 €, čerpanie vo výške 7 931,91 € - plnenie 95,57 %
- tvorí výdavky na elektrickú energiu prečerpávacej stanice pri č. 70 a prevádzkovanie ČOV
Malé Vozokany.
Oddiel 06.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 8 719,56 €, čerpanie vo výške 8 021,95 € - plnenie 92,00 %
-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 1 564,00 €, čerpanie vo výške 1 493,48 € - plnenie 95,49 %
-tvorí náklady na uhradenie úrokov zo splácania úveru na výstavbu chodníka na hlavnej ulici
a DS – preklenovací úver.
Oddiel 06.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 2 753,53 €, čerpanie vo výške 2 742,60 € - plnenie 99,60 %
-tvorí náklady na výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia.
Oddiel 08.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 400,00 €, čerpanie vo výške 78,00 € - plnenie 19,50 %
-tvorí náklady na organizovanie stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 10 865,00 € čerpanie vo výške 6 143,46 € - plnenie 56,54 %
- náklady na energie v Kultúrnom dome a budove SpolCentra Malé Vozokany a ich údržba –
KD 1 860,40 € ako spolufinancovanie. Ďalej sú to náklad na kultúrno-spoločenské akcie
konané v obci - nakoľko v tomto roku konanie kultúrno-spoločenských akcii ovplyvnil
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COVID-19, konalo sa minimum akcii. Obci bola pridelená dotácia z NSK na zabezpečenie
krojov pre deti v MŠ vo výške 900,00 € a dotácia na mikulášske balíčky z Požitavie-Širočina
o.z. vo výške 150,00 €. Obec použila čiastku 720,00 € na rekonštrukciu sochy sv. J.
Nepomuckého.
Oddiel 08.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 735,00 €, čerpanie vo výške 728,80 € - plnenie 99,16 %
-náklady na údržbu miestneho domu smútku a cintorína.
Oddiel 09.1.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 48 453,51 € čerpanie vo výške 46 970,62 € - plnenie 96,94
%- tvoria náklady na prevádzku Materskej školy Malé Vozokany a to hlavne mzdy a odvody
jej zamestnancov (dotácia na mzdy pre pracovníkova MŠ za mesiace 3 – 5/2020 – COVID-19
vo výške 5 829,82 €) 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 870,00 € a na
stravovanie 1 023,60 €.
Oddiel 10.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 2 200,00 €, čerpanie vo výške 1 436,04 € - plnenie 65,27 %
-tvoria náklady na zorganizovanie aktívu dôchodcov, darčeky pre dôchodcov, sociálna
návratná výpomoc vo výške 1 000,00 €.
2. Kapitálový rozpočet
Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 500,00 €, čerpanie vo výške 0,00 € - plnenie 0,00 %
-náklady na detské ihrisko neboli žiadne
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 22 000,00 €, čerpanie vo výške 22 000,00 € - plnenie
100,00% - tvoria náklady na výstavbu chodníka vo výške 22 000,00 €
Oddiel 06.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 2 000,00 €, čerpanie vo výške 0,00 € - plnenie 0,00 %
-finančné prostriedky na modernizáciu verejného osvetlenia neboli v tomto roku použité
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 26 500,00 €, čerpanie vo výške 11 500,38 € - plnenie 43,40
%-sú to dotačné prostriedky pridelené z MF SR pridelené obci v roku 2019 a v tomto roku
boli použité na odvlhčenie stien kultúrneho domu vo výške 10 350,00 € a vlastné zdroje vo
výške 1 150,38 €.
3. Finančné operácie
Oddiel 06.1.1:
Rozpočet upravený vo výške 15 835,44 €, čerpanie vo výške 15 835,44 € - plnenie
100,00 %-sú to prostriedky vynaložené na splácanie úveru ŠFRB - Nájomný bytový dom 9
b.j. Malé Vozokany č. 11 a 12 a vrátenie zábezpek pri výmenách nájomníkov
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 8 750,00 €, čerpanie vo výške 8 750,04 € - plnenie 100,00
%-finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru na výstavbu chodníka v obci 8
750,04

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.
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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 2020 uskutočnil Ing. Jozef
Adamkovič, zodpovedný audítor, licencia SKAU č. 491. Po vykonaní auditu bude správa
nezávislého audítora tvoriť prílohu k výročnej správe.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. 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 20. 08. 2021
Vypracovala:
Andrea Melišková, v.r.
účtovníčka obce
Mgr. Jana Ďurčeková,v.r.
starostka obce

