Návrh

Výročná správa obce
Malé Vozokany
za rok 2021

Obec Malé Vozokany
Obecný úrad Malé Vozokany, Hlavná ulica č. 46/50, 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 31.12.2021:
Rozloha obce:

Obec Malé Vozokany
Obecný úrad, Hlavná ulica č. 46/50,
951 82 M. Vozokany
00399426
2021058842
342
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 a kuchárka pani Eva Farkašová donáša stravu zo ZŠ s MŠ Červený
Hrádok.
V školskom roku 2020/2021 bolo v MŠ zapísaných 12 detí - Lukas Bukora č. 82,
Natália Moldová č. 87, Mia Vallnerová č. 11, Daniela Revayová č. 118, Maxim Pšenák č. 12,
Teodor Valkovič č. 20, Michal Danko č. 104, Andrej Chudoba č. 20, Jozef Šabík č. 17 a Nina
Páleníková č. 85.
Samospráva - financovanie obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet. Obec v roku 2021
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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo
podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
V tomto roku sa konalo sedem zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V poradí 16. zasadnutie v tomto volebnom období bolo 17.marca. Pán Štrba z prevádzky
BenátCentrum s.r.o. podal žiadosť o odkúpenie pozemkov pre svoju podnikateľskú činnosť za
účelom lepšieho prístupu a vychádzaniu nákladných áut z dvora prevádzky. Ide o parcely č.
1197 /2 o výmere 111 m² a časť parcely č. 1199 o výmere 600 m². Cena za 1 m² bola určená
na 3,00 EUR, geometrický plán a správne poplatky zaplatí kupujúci.
Pani Bibiana Štefányiová podala žiadosť o prenájom bývalej predajne potravín. Má záujem
otvoriť obchod s potravinami. Žiadosť bola schválená.
Okrem toho sa riešil vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - BRKO.
Referentka Ocú predložila rozbor hospodárenia za 4. štvrťrok 2020.
17. zasadnutie sa konalo 28. apríla. Jedným z bodov bola žiadosť člena OZ Jozefa Valkoviča
o odkúpenie pozemku parcela číslo 1265 o výmere cca 200 m². Tento sa nachádza na „Hone

-3-

pod Feňašom“, kde má menovaný vinice. Pozemok chce odkúpiť z dôvodu, že je pod jeho
vinicou a vzniká tu čierna skládka. Pozemok vyčistí a oplotí, aby sa sem nemohol vynášať
odpad. Predaj bol odsúhlasený formou Obchodnej verejnej súťaže. Cena za 1 m² bola určená
na 3,00 EUR. Podmienkou bolo, že kúpna suma bude uhradená na účet obce, návrh na vklad,
geometrický plán a správne poplatky uhradí kupujúci.
Miestne futbalové ihrisko sa v poslednej dobe nevyužíva a obec má len výdavky, lebo sa musí
kosiť a vyhrabovať. Preto sme uvítali ponuku pána Borisa Lavu o celoročný prenájom ihriska
za účelom cvičenie koní. Cena za prenájom je 100,00 EUR na rok, okrem toho sa bude
prenajímateľ o ihrisko starať. Obec môže aj naďalej využívať ihrisko na futbalové zápasy
alebo iné aktivity.
Havarijný stav domu č. 9, kde mala obec dielňu a skladové priestory, bol dôvodom na jeho
odstránenie. Obec vyhlásila výberové konanie na búracie práce. Prihlásili sa traja
záujemcovia: Stanislav Kráľ SK-invest, s. r. o., Kanvod, s.r.o. a Vion, a. s. Najvýhodnejšiu
cenovú ponuku dal S. Kráľ SK-invest, s. r. o.
Obec zakúpila dva veľké 1 100 l žlté kontajnery na plasty. Budú umiestnené pri bytových
domoch, aby ich obyvatelia nehádzali plasty okolo smetných nádob a v okolí bytoviek.
Pracovný úväzok hlavnej kontrolórky obce pre roky 2021 až 2027 bol stanovený na 4 hod.
mesačne. Nakoľko sa v tomto roku končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky, bol vyhlásené
výberové konanie. Prihlášky bolo možné podávať do 22. júna , voľba bola 6. júla.
18. zasadnutie sa konalo 24. mája Ing. Miriama Ludvová a Denisa Šabíková si podali
žiadosť o prenájom parciel č. 14/1 a/2 , aby si tu mohli zriadiť stánok s občerstvením.
Podmienkou bolo, aby boli pri stánku toalety pre ženy aj mužov. Cena z a prenájom bola
stanovená na 0,00 EUR na skúšobnú dobu od 18. 6. do 30 9. 2021. Žiadosť bola schválená.
Dolný kaštieľ je už dlhý čas v havarijnom stave. Hoci sa podarilo opraviť strechu a časť
arkádovej chodby, ostatné priestory sa ďalej rozpadávajú. Poškodzujú ho aj deti, ktoré sa
sem, aj napriek zákazu, chodia hrať. Ničia nielen vnútorné priestory, ale aj novú škridlu,
ktorú lámu, lebo hádžu na ňu kamene. Preto sme sa rozhodli, že ponúkneme kaštieľ na predaj.
Predkupné právo má Ministerstvo kultúry SR, lebo kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou.
Ak MK SR do 30 dní od vyhlásenia ponuky neodpovie, znamená to, že štát nemá o túto
nehnuteľnosť záujem. Predaj by sa uskutočnil formou obchodnej verejnej súťaže, cenu
stanoví znalec.
Schválený bol Dodatok č.1 do VZN č.7/2020 Názvy ulíc. V názve chýbalo slovo ulica
a v záverečnom ustanovení nebol správny dátum účinnosti.
19. zasadnutie 7. júna. Bolo schválené použitie prostriedkov z fondu obce na zveľaďovanie
obce na bežné výdavky vo výške 7 294,02 EUR.
Výdavky budú rozdelené na: búranie domu č. 9 - 4 560,00 EUR, zameranie osí ulíc
- 1 560,00 EUR, označenie verejných budov - 1 174,02 EUR
Zapísať do Listu vlastníctva formou geometrického plánu miestnu komunikáciu
s parkoviskom a požiarnou nádržou / pri bytových domoch/.
Na 20. zasadnutí 6. júla sa volil hlavný kontrolór obce. Do výberového konania podala
prihlášku iba súčasná hlavná kontrolórka obce pani Mária Valkovičová. Stala sa hlavnou
kontrolórkou aj na obdobie 2021 až 2027.
21.zasadnutie bolo 6. októbra. Riešila sa oprava Botkovej krypty, referentka obecného úradu
informovala o správe audítora za rok 2020 a výročnej správe hospodárenia obce za rok 2020.
Bol schválený zápis do kroniky obce za rok 2020. Schválený bol Návrh na riešenie rozvoja
sociálnych služieb v obci Malé Vozokany – Komunitný plán na roky 2021 – 2030.
Peter Lacko a Ing. Tomáš Lacko informovali o zámere realizovať v našom katastri výstavbu
veterných polí. V časti Barcovka by boli postavené dve veterné veže. Ich životnosť je 30
rokov a obec by za každú vežu dostala ročne po 7 000,00 EUR. Poslanci schválili prípravné
práce na projekt veterných polí, traja hlasovali za a dvaja sa zdržali hlasovania.
Požiarna ochrana. Za preventivára požiarnej ochrany a vedúceho kontrolnej skupiny v obci
bol určený Radoslav Maduda, členom kontrolnej skupiny je Ing. Róbert Kukučka. Zároveň
dostali aj poverenie na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol v obci na obdobie 7.
10. 2021 – 30. 12. 2024.
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Posledné 22. zasadnutie v tomto roku bolo 16. decembra s týmto programom:Rozpočtové
opatrenie č. 2/21, plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022, odmeny poslancov,
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022, rozpočet na rok 2022, vianočné
poukážky pre nepracujúcich dôchodcov vo výške 10,00 EUR na nákup tovaru v miestnych
potravinách. Zvýšenie platu starostky obce o 20 % základného platu stanoveného zákonom
s platnosťou od 1. 1. 2022 , Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2024.
Výstavba v obci
Rekonštrukcia miestnej komunikácie. Príjazdová cesta k bytovkám bola už dlhší čas vo veľmi
zlom stave. Bolo na nej veľa výmoľov, ktoré sa za daždivého počasia menili na malé jazierka.
Stačili tri dni /14. až 16. 7./ a cesta sa zmenila na nepoznanie. Vrchná časť bola vyfrézovaná
a potom bol uložený nový asfaltový povrch. Na opravu sme dostali dotáciu z MAS –
LEADER, Pôdohospodárska platobná agentúra vo výške 19 995,00 EUR, spolufinancovanie
bolo vo výške 5 322,00 EUR. Rekonštrukciu robila firma Agrostav VHS s.r.o., Zlaté
Moravce.
Búranie súp. č. 9. Tento dom bol jedným z posledných domov v obci ,ktoré boli postavené
začiatkom 20. storočia . Obec tu mala dielňu, sklad a dve miestnosti mali prenajaté chlapci na
posilňovňu. Dom bol v zlom stave, v streche boli diery, opadávala vonkajšia aj vnútorná
omietka, zadný múr sa nakláňal do susedného pozemku. Najskôr sa rozobrala strecha a potom
po častiach aj múry. Stavebný materiál sa roztriedil a odviezol. Práce previedla firma S. Kráľ,
Sk. Invest, s.r.o.
Oprava sochy Sv. Jána Nepomuckého. Začiatkom októbra sa vrátil na pôvodné miesto
podstavec pod sochu. Rekonštruoval ho vo svojej dielni Mgr. Art. Ján Telek. Najskôr sa
vybetónovala plocha a potom sa na ňu postavil podstavec. Okolie bolo tiež upravené. Po ľavej
strane sochy bola osadená lavička a po oboch stranách sú vysadené tuje. Socha sa vráti na
svoje miesto v budúcom roku.
Nové prevádzky v obci
V polovici júla bola otvorená nová predajňa potravín v časti SpolCentra. Nájomcom je firma
B & MK Partners spol. s.r.o., Hradská 540/33, Komjatice, konateľom je Bibiana Štefányiová.
Prenájom bol určený dohodou vo výške 150,00 EUR mesačne. Na začiatku bola predajňa
otvorená každý deň, na jeseň sa zrušil nedeľný predaj.
Po dlhých rokoch bolo 25. septembra otvorené Pohostinstvo Kmotričky v priestoroch
bývalého pohostinstva /starej krčmy/. Nájomníčkami sú Mgr. Miriama Ludvová a Denisa
Šabíková.
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
V tomto roku sa konalo sčítanie obyvateľov, bytov a domov. Rozhodujúci okamih sčítania
bola polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 1.1.2021. Toto sčítanie bolo po prvý krát
výlučne v elektronickej forme.
Doba sčítania bytov a domov trvala od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021.
Povinnou osobou prostredníctvom sčítacieho formulára je obec a osoba vykonávajúca správu
bytového domu.
Doba sčítania obyvateľov trvala od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021
Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je obyvateľ,
zákonný zástupca obyvateľa alebo zriaďovateľ zariadenia.
Kultúra
Aj tento rok bol ovplyvnený pandémiou koronavírusu. Okrem letných mesiacov sa
nemohli konať žiadne hromadné podujatia. Preto nám vypadli z kultúrneho a športového
kalendára tradičné každoročné podujatia.
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Hodová zábava bola v sobotu 24. júla v areáli dolného parku. Pre deti aj dospelých bol
pripravený pestrý program, dobré jedlo a nápoje. Do tanca hrala hudobná skupina Q-ty zo
Zlatých Moraviec. Vydarilo sa aj počasie a tak sa domáci aj cezpoľní zabávali až do skorých
ranných hodín. Zlatým klincom bola tombola a v nej veľa pekných a hodnotných cien.
Zábavu pripravilo Pohostinstvo Kmotričky.
Guláš Fest Malé Vozokany 1. ročník. Aj túto vydarenú akciu pripravili „Kmotričky“. Guláš
varilo 15 družstiev, domáci aj zo susedných obcí. Obec zabezpečila kotlíky, ostatné prísady si
súťažiaci zabezpečili sami. Každý varil podľa svojho receptu. O 16,30 hod. bolo
vyhodnotenie.
Víťazi si prevzali ceny a potom pokračovala zábava ďalej. Kto vládal, mohol sa vytancovať
alebo si vyskúšať šikovnosť pri rôznych súťažiach. Pre deti bol pripravený skákaci hrad
a stánok s cukrovou vatou. Bola aj tombola, nechýbali ani nápoje.
Mikuláš prišiel do obce v sobotu podvečer 4. decembra. Aj tento rok ohlasovalo jeho príchod
vysvietené požiarne auto (DHZ Sľažany). Mikuláš /člen požiarnikov/, čert /Dávid Meliška/
a anjel /Lucia Melišková/ obdarovali všetky deti, ktoré čakali pred svojimi domami. Pre
pandémiu koronavírusu platil zákaz konania hromadných podujatí. Deti boli očarené autom
a keď dostali balíček od Mikuláša aj od požiarnikov, oči im žiarili radosťou. Na balíčky
prispelo OZ Požitavie Veľké Vozokany sumou 200,00 EUR a obec sumou 100,00 EUR.
Jubilanti. Posedenie jubilantov na obecnom úrade sa nemohlo konať a preto boli darčeky
doručené domov. Najstarším obyvateľom je 90 ročný Koloman Valkovič, 85 rokov oslávila
Alžbeta Budovičová, 80 rokov Anna Uhliarová a Ľudmila Valkovičová. Všetci dostali na
pamiatku návliečky na periny.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dostali všetci starobní dôchodcovia sadu utierok.
Darčeky im boli doručené domov. Všetci starobní a invalidní dôchodcovia dostali pred
Vianocami darčekovú poukážku v hodnote 10,00 EUR na nákup potravín v miestnej predajni.
Obyvatelia
Narodili sa : /8/ Lukáš Števík, Juraj Fogad, Diana Dárazs, Aneta Šímová, Eliška Švenková,
Michaela Krátka, Katarína Jančovičová , Matias Danko
Zomreli: /2/ Ján Hlozák 27. 1. vo veku 67 rokov , Miroslav Pauke 12. 11. vo veku 52 rokov
Manželstvo uzavreli: Dominik Pastier a Dagmar Kovácsová, Stanislav Hamar a Simona
Petrovičová, Bc. Jaroslav Valkovič a Silvia Budayová, Pavol Kemencei a Ing. Miriama
Švarbová
Prisťahovali sa: /12/ Ing. František Záhorec, Mgr. Lucia Záhorecová a Liana Záhorecová č.
10/,
Juraj Uličný, Blanka Strákošová, Matúš Jókay č. 11/5, Martin Horváth, Jana
Horváthová a Martin Horváth ml. č. 44/52 , Ing. Daniel Hnat, Ing. Veronika Balalová a
Maxim Hnat č. 145/6
Odsťahovali sa: /9/ Monika Valkovičová, Barbora Valkovičová a Patrik Valkovič č. 11,
Mgr. Zuzana Bónová č. 11, Roman Pšenák č. 12, Ing. Miriama Kemenceiová č. 31,
Magdaléna Kružlíková č. 87, Juraj Kliman č. 93, Romana Hlozáková č. 108
K 31. 12. 2021 mala obec 342 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, Bacskádyho ulica 23/13, Malé Vozokany – prevádzková pracovníčka
- úväzok 73 % od 1. 6. 2021 pani K. Švarbová odišla do dôchodku a namiesto nej nastúpila
pani Tatiana Melišková, Hlavná ulica 90/39, Malé Vozokany
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Peter Molnár, Hlavná ulica 72/3, Malé Vozokany – prevádzkový pracovník OcÚ/ČOV–
úväzok 100%
Zamestnanci Materskej školy:
Emília Paulisová, Hlavná ulica 56/30, Malé Vozokany – riaditeľka MŠ - 100 % úväzok
Helena Valkovičová, Hlavná ulica 127/62, Malé Vozokany – upratovačka/opatrovateľka –
73 % úväzok
Eva Farkašová, Barcová ulica 129/12, Malé Vozokany – prevádzková pracovníčka – 53 %
úväzok
Hlavný kontrolór
Hlavná kontrolórka obce pani Mária Valkovičová, Hlavná ulica 123/53, Malé Vozokany,
bola opätovne zvolená do funkcie hlavnej kontrolórky obce na funkčné obdobie 2021 – 2027
na 20. zasadnutí OZ Malé Vozokany dňa 06. 07. 2021. V roku 2021 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.
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 17. 12. 2020, uznesením
č. 126/2020
-

Rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný dvakrát:
prvá zmena schválená dňa 07. 06. 2021, uznesením č. 152B/2021, op. č. 1/2021
druhá zmena schválená dňa 16. 12. 2021, uznesením č. 170/2021, op. č. 2/2021

Výsledok hospodárenia pre odvod do rezervného fondu k 31. 12. 2021 :
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

249 055,03

193 186,58

+55 868,45

Kapitálový

2 853,00

62 763,40

-59 910,40

Finančné operácie

42 801,24

25 006,51

+17 794,73

Spolu

294 709,27

280 956,49

13 752,78

Bežný
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Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného
rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového
rozpočtu. Bilancia príjmový a výdavkových finančných operácii je prebytok. Schodok
kapitálových príjmov a výdavkov je krytý bežným rozpočtom a z časti finančnými
operáciami.
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 + 13 752,78 €.
Obec na svojich účtoch eviduje nevyčerpané dotácie:
- dotácia ŠÚ SR - SODB 2021 –
341,08 €
- dotácia ÚPSVR – stravovanie detí MŠ 631,20 €
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 12 780,50 €.
Obec vykoná odvod:
- do fondu na zveľaďovanie obce vo výške
- do rezervného fondu 10 % obce vo výške

11 502,45 €
1 278,05 €

Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2021
predstavujú sumu 2 423 555,92 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2021
predstavujú sumu 2 423 555,92 €.
Členenie aktív ( údaje v €)
Aktíva - názov
Neobežný majetok, v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok

Počiatočný stav
k 1.1.2021

Konečný stav
k 31.12.2021

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

2 344 678,15
0,00
2 293 100,89
51 577,26
77 160,56
0
3 782,01
73 378,55
1 717,21
1 717,21
0,00

Pasíva – názov

Počiatočný stav k 1.1.2021

Konečný stav k 31.12.2021

Vlastné imanie, v tom:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Záväzky, v tom:
Rezervy na audit
Ostatné zúč. obce zo ŠR
Dlhodobé
záväzky-

509 158,49
0,00
509 158,49

534 686,23
0
534 686,23

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

523 465,22
700,00
972,28
324,71

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 €)

sociálny fond
Ostatné dlh. záv. ŠFRB
Krátkodobé záväzky –
dodávatelia, mzdy,odvody
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie v tom:
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období

429 647,43
40 427,42

415 561,38
39 453,82

55 208,07

66 453,03

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

1 365 404,47
1 364 176,97
1 227,50

Bilancia pohľadávok
Stav pohľadávok je 1 933,40 € čo predstavuje pohľadávky za vývoz odpadu, ČOV
a nájomnom, pohľadávky z neuhradených faktúr. Daňové a nedaňové pohľadávky riešime
priebežne formou upomienok.
Stavy na účtoch obce k 31. 12. 2021

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 bytovky
Pokladňa
SPOLU

Stav k 31.12.2021
929,61
2 728,44
0,00
324,71
212,66
35 771,85
18 575,23
13 930,36
905,69
73 378,55

Stav k 31.12.2020
16,00
0,00
251,98
317,54
140,83
29 071,48
39 190,11
10 302,44
788,11
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. 2021 (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

2021
523 465,22
8 624,12

2020
541 724,06
8 722,51

700,00
972,28

700,00
15 423,60

429 647,43
324,71
16 743,65
0,00
6 354,00

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

3. Bankové úvery – dlhodobé –
chodník hl. ulica
4. Bežné bankové úvery – krátkodobé
Prístup.cesta k bytovkám- PPA

40 104,03

48 854,07

19 995,00

0,00

Obec k 31. 12. 2021 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.
4. Prima banka Slovensko a.s. - financovanie projektu "Miestne komunikácie
Malé Vozokany – Prístupová cesta s parkoviskom"
Na základe Rozhodnutia č. NFP309070Z386 z PPA bol obci poskytnutý nenávratný finančný
príspevok na financovanie uvedeného projektu vo výške 19 995,00 €. Projekt bude
financovaný formou refundácie a z tohoto dôvodu obec musela prijať uvedený úver.
Schválené OZ dňa 7. 6. 2021 uznesením č. 154/2021.
Rozpočtové hospodárenie
PRÍJMY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

212 169,52

250 367,56

249 055,03

0,00

2 853,00

2 853,00

Finančné operácie

15 000,00

42 801,24

42 801,24

Spolu

227 169,52

296 021,80

294 709,27

VÝDAVKY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

166 252,91

207 475,97

193186,58

Kapitálový

38 222,36

63 539,36

62763,40

Finančné operácie

22 694,25

25 006,47

25 006,51

Spolu

227 169,52

296 021,80

280 956,49

Kapitálový

Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Plnenie príjmovej časti rozpočtu ( údaje v €)
Rozpočet
Schválený
Upravený

Skutočnosť

% plnenia
príjmov

Bežný

212 169,52

250 367,56

249 055,03

99,48

0,00

2 853,00

2 853,00

100,00

Finančné operácie

15 000,00

42 801,24

42 801,24

100,00

Spolu

227 169,52

296 021,80

294 709,27

99,56

Kapitálový

Bežné príjmy
Dotácie (transfery) – obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €)
Poskytovateľ
Rozpočet
Skutočnosť
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

Účel

30,87

30,87

588,00

588,00

123,55

123,55

85,92

85,92

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

10 655,00

10 655,00

Dotácia na testovanie COVID

255,00

255,00

MŠ SR

500,00

500,00

Dotácia na dezinfekčné
prostriedky MŠ
Dotácia MŠ – Múdre hranie

MK SR

9 000,00

9 000,00

UPSVR

1 008,00

1 008,00

Dotácia na rekonštruciu
pohrebnej kaplnky
Dotácia na stravu MŠ

Štatistický úrad SR

2 352,64

23 52,64

Dotácia na SODB 2021

Štatistický úrad SR

96,00

96,00

Súkromná osoba

484,40

484,40

Dotácia na SODB 2021doplatok
Nákup stoličiek MŠ

25 179,38

25 179,38

Celkom

Prenesený výkon št. správy na
úseku ŽP
Predškoláci

Pri uvedených dotáciách 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.
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Popis príjmových položiek
daňových

Rozpočet

Plnenie

% plnenia
rozpočtu

Výnos dane z príjmov

122 820,14

122 820,14

100,00

Daň z pozemkov

13 850,00

13 849,55

100,00

Daň zo stavieb

3 214,00

3 213,64

99,99

350,00

250,00

71,43

Daň za komunálne odpady

6 550,00

6 466,84

98,73

Daň za jadrové zariadenia

22 865,00

22 864,49

100,00

Spolu

169 649,14

169 464,61

99,89

Daň za psa

Prehľad vývoja dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – nedoplatky za
komunálny odpad evidujeme vo výške 665,81 €. Pohľadávky u občanov sa riešia výzvami na
úhradu a osobnými dohovormi.
Daň z pozemkov a stavieb nemá uhradenú jedna domácnosť vo výške 43,96 €
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

15 028,83

101,83

Príjmy z prenajatých bytov č. 12

16 558,20

16 946,32

102,34

Nájom pozemkov AGRO-NV a.s.

1 756,00

1 755,25

99,96

Nájom potraviny

750,00

750,00

100,00

Nájomné pošta a telekomunikácie

531,00

490,40

92,35

Nájom ihriska

100,00

100,00

100,00

Prepožičanie riadov a zariadenia

400,00

76,66

19,17

Správne poplatky

1 040,00

1038,00

99,81

Vyhlásenie v MR

315,00

310,00

98,41

Zber železa a oleja

710,00

707,40

99,63

Členské Obecná knižnica

24,00

24,00

100,00

Údržba cintorína

500,00

362,00

72,40

Cintorínske poplatky

432,00

432,00

100,00

Stočné ČOV

8 000,00

7 424,95

92,81

Bytovka – el. energia spol. priestory

2 357,00

2 356,74

99,99

Vodovodné prípojky

546,25

546,25

100,00

Poplatok za MŠ

760,00

550,00

72,37

1 800,00

1 371,60

76,20

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

17,00

16,60

97,65

Úroky z účtov

165,60

165,60

100,00

2 800,00

2 790,56

99,66

290,00

289,16

99,71

Poplatky za stravné

Príjmy z dobropisov - energie
Príjmy z dobropisov – smetné nádoby

Príjmy z dobropis – strava – réžia MŠ

50,00

0,00

0,00

Príjmy z dobropisov – soc. pôžička

850,00

850,00

100,00

Príjmy z dobropisov – RZZP 2020

28,67

28,67

100,00

55 539,04

54 410,99

97,97

Spolu

Nájom za nájomné byty v obci boli inkasované v zmysle platných nájomných zmlúv
uzatvorených nájomníkmi Nájomných bytových domov Hlavná ulica č. 11/5 a 12/7, Malé
Vozokany (nedoplatok za byty v o výške 325,18 € byt č. 1A č. 11 a 3A č. 12), nájomné
Agro-NV a.s. Nemčiňany, Slovenská pošta a.s., a Slovak Telekom a.s. (nedoplatok vo výške
68,45 € - fa č. 2a5/2021 KOHAplant s.r.o. 28,00 € a fa č.7/2021 Slovak Telekom a.s. 40,45
€)
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 790,00 €.
Poplatky - preddavky za spotrebovanú el. energiu v spol. priestoroch bytovky a preddavky
za spotrebovanú vodu v bytoch sú inkasované v zmysle nájomných zmlúv. Nedoplatok je
evidovaný na byte 1A bytovka č. 12 v čiastke 34,13 € ako vyúčtovanie energii. Nedoplatok
za energie za byt č. 1A č. 11 a 3A č. 12 vo výške 20,00 €.
Príjem za zber železa je poplatok prijatý obcou zo zberných surovín za zozbierané železo v
obci.
Príjem za použitý jedlý olej je poplatok prijatý obcou za zozbieraný jedlý olej o občanov.
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,
vrátenie sociálnej pôžičky M.J., vratky z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia,
2. Kapitálové príjmy
Popis príjmových položiek kapit. rozpočtu

Rozpočet

Plnenie

Príjmy z predaja pozemkov

2 853,00

2 853,00

SPOLU

2 853,00

2 853,00

Obec odpredala pozemky vo vlastníctve obce:
J. V. (uznesenie OZ 138b/2021) – p.č. 1256/2 - 243 m² – 729,00 €
J. Š. (uznesenie OZ 157/2021) – p.č. 1197/2 – 111 m² a pč. 1199/2 – 597 m² – 2 124,00 €
3. Finančné operácie
Popis príjmových položiek finan. operácii
Dotácia MIRRI SR – presun z minulého roka

Rozpočet

Plnenie

15 000,00

15 000,00

Prostriedky z fondu na zveľaďovanie obce

5 494,02

5 494,02

Príjem krátkod. úveru – MK a parkov. k byt.

19 995,00

19 995,00

Príjem zábezpeky – nájomníci bytovky

2 312,22

2 312,22

Spolu

42 801,24

42 801,24

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 prechádzala z roku v
roku 2020.
Prostriedky z fondu na zveľaďovanie obce – čiastka 5 494,02 € bola použitá na základe
schválenia OZ dňa 7. 6. 2021 uznesním č. 152/C/2021 – búracie práce domu č. 9 – 2 760,00
€, zameranie ulíc obce - 1 560,00 € a označenie budov obce v čiaskte 1 174,02 €.
Príjem krátkodobého úveru na financovanie projektu "Miestne komunikácie Malé
Vozokany – Prístupová cesta s parkoviskom" – obci bude na základe Rozhodnutia č.
NFP309070Z386 z PPA poskytnutý nenávratný finančný príspevok na financovanie
uvedeného projektu vo výške 19 995,00 €. Projekt bude financovaný formou refundácie a z
tohoto dôvodu obec musela prijať uvedený úver. Schválené OZ dňa 7. 6. 2021 uznesením č.
154/2021.
Príjem zábezpeky – nájomníci bytovky - pri zmene nájomníkov v bytoch sa prijímajú a
vracajú zábezpeky nájomníkom

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €)
Rozpočet
Schválený
Upravený

Skutočnosť

% čerpania
výdavkov

Bežný

166 252,91

207 475,97

193186,58

93,11

Kapitálový

38 222,36

63 539,36

62763,40

98,78

Finančné operácie

22 694,25

25 006,47

25 006,51

100,00

Spolu

227 169,52

296 021,80

280 956,49

94,91

1. Bežný rozpočet
Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 101 634,83 €, čerpanie vo výške 95 287,97 € - plnenie 93,76
%- 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, odchodné
zamestnankyni obce, z prostriedkov FnZO - búracie práce domu č. 9 – 2 760,00 €, zameranie
ulíc obce - 1 560,00 € a označenie budov obce v čiaskte 1 174,02 €.
Oddiel 01.1.2.:
Rozpočet upravený vo výške 838,00 €, čerpanie vo výške 837,74 € - plnenie 99,97 %tvoria náklady na výdavky na vedenie účtov v bankách a kolkové známky.
Oddiel 02.2.0.:
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Rozpočet upravený vo výške 9 622,05 €, čerpanie vo výške 9 622,05 € - plnenie 100,00
%-tvoria náklady na výdavky s testovaním obyvateľov na COVID – 19 a náklady na
vyplatenie odmeny skladníka civilnej obrany za rok 2021 vo výške 85,92 €.
Oddiel 04.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 227,00 €, čerpanie vo výške 226,46 € - plnenie 99,76 %tvoria náklady údržbu MK a chodníkov v obci
Oddiel 05.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 10 143,87 €, čerpanie vo výške 10 026,43 € - plnenie 98,84
%- sú to mesačné náklady na spracovanie odpadu z obce, vývoz kontajnerov a separovaného
odpadu, štiepkovanie drevnej hmoty (10,32 t), nákup smetných nádob a dotačné náklady
na vývoz TKO (30,87 €).
Oddiel 05.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 11 327,00 €, čerpanie vo výške 10 378,80 € - plnenie 91,63
%- tvorí výdavky na elektrickú energiu prečerpávacej stanice pri č. 70 a prevádzkovanie
ČOV Malé Vozokany a náklady na rozšírenie ČOV
Oddiel 06.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 9 129,91 €, čerpanie vo výške 8 814,10 € - plnenie 96,54
%-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 1 050,00 €, čerpanie vo výške 960,06 € - plnenie 91,43 %tvorí náklady na uhradenie úrokov zo splácania úveru na výstavbu chodníka na hlavnej ulici a
Pristupová cesta k bytovkám – preklenovací úver.
Oddiel 06.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 2 700,00 €, čerpanie vo výške 2 267,92 € - plnenie 84,00
%-tvorí náklady na výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia a údržba VO.
Oddiel 08.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 300,00 €, čerpanie vo výške 0,00 € - plnenie 0,00 %športové podujatia sa z dôvodu COVID-19 nekonali
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 5 795,91 € čerpanie vo výške 2 753,60 € - plnenie 47,51 %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 - nakoľko v tomto roku
konanie kultúrno-spoločenských akcii ovplyvnil COVID-19, konalo sa minimum akcii.
Oddiel 08.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 9 950,00 €, čerpanie vo výške 9 773,00 € - plnenie 98,22 %náklady na údržbu miestneho domu smútku a cintorína. Ďalej obec použila dotáciu z MK SR
na rekonštukciu pohrebnej kaplnky na miestnom cintoríne vo výške 9 000,00 € a
spolufinancovanie obce je 450,00 €.
Oddiel 09.1.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 43 057,40 € čerpanie vo výške 41 102,15 € - plnenie 95,46
%- 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 588,00 €, na
stravovanie 376,80 €, dezinfekčné prostriedky 255,00 €, Projekt "Hravé deti" 500,00 € a
nákup stoličiek vo výške 484,40 € - príjem od rodičov detí (tombola)
Oddiel 10.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 1 700,00 €, čerpanie vo výške 1 136,30 € - plnenie 66,84 %tvoria náklady pre jubilantov - darčeky a vianočné poukážky pre dôchodcov.
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2. Kapitálový rozpočet
Oddiel 04.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 25 317,00 €, čerpanie vo výške 25 317,00 € - plnenie 100,00
%-náklady na financovanie projektu "Miestne komunikácie Malé Vozokany – Prístupová
cesta s parkoviskom" - 19 995,00 €, vlastné zdroje na spolufinancovanie uvedeného
projektu vo výške 5 322,00 €
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 21 522,36 €, čerpanie vo výške 20 798,40 € - plnenie 96,94
%-tvoria náklady na odkúpenie pozemkov z obce a náklady na výstavbu chodníka v
obci vo výške 20 198,40 €.
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 16, 700,00 €, čerpanie vo výške 19 648,00 € - plnenie 99,69
% - sú to dotačné prostriedky pridelené z MIRRI SR na rekonštrukciu WC v Klube
dôchodcov (SpolCentrum Malé Vozokany č. 130) vo výške – 15 000,00 €. Dotácia
prechádzala z roku 2020. Vlastné zdroje vo výške 1 648,00 €.
3. Finančné operácie
Oddiel 06.1.1:
Rozpočet upravený vo výške 16 256,47 €, čerpanie vo výške 16 256,47 € - 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 06.2.0.:
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
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 2021
uskutočnil
…………………………………………………………………………………………………...
Po vykonaní auditu bude správa nezávislého audítora tvoriť prílohu k výročnej správe.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. 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 19. 05. 2022
Vypracovala:
Andrea Melišková
účtovníčka obce
Mgr. Jana Ďurčeková
starostka obce

