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Úvodné slovo starostu obce

našej
zobrazuje aktuálny stav
2020
rok
Ves
za
Obce Záhorská
územia a 0
Konsolidovaná výročná správa
starostlivosť © všestranný rozvoj
predovšetkým
obce je
dotácie zo
obce. Základnou úlohou
no využívame
Z vlastných príjmov,
plniť
snažíme
Toto sa
bežnej
potreby jej obyvateľov.
roka nasleduje zhodnotenie
kalendárneho
skončení
Po
štátneho i neštátneho rozpočtu.
ekonomických ukazovateľov. počas
výsledkov
základe
činnosti. Je zostavená na
s COVID-19.
a ekonomickej
od marca 2020 bojujeme
pretože
rokom,
2020 bol ťažkým
našimi občanmi
celého roku 2020. Rok
spoločne sme ju aj s
situáciu
a
ťažkú
na takúto
Nikto nebol vopred pripravený

1.

jej

i

a vybudovalo.
hospodárila, čo sa vobci stalo
obec
ako
otom
Konsolidovaná výročná správa je
potrebné v postupnom
všetko sa udialo. Je
ačo
urobili
investície sa
obce za
Aké významné
trvalo udržateľný rozvoj
zabezpečiť
cieľom
s
zveľaďovaní našej obce pokračovať,
vhodných podmienok
budovania a vytvárania
priebežného
funkcií,
údržby
účelom plnenia základných
obecného úradu, bežnej prevádzky,
chodu
Okrem zabezpečovania
obce. bolo potrebné
pre život obyvateľov.
zriaďovateľskej pôsobnosti
v
zariadení
obce, školských
ako i miestneho
a opráv objektov
verejného osvetlenia
priestranstiev,
verejných
© údržbu
sa každodenne starať
povinností.
odpadov a veľa iných
vývozu
zabezpečovanie
CVČ. Na budove sa
rozhlasu,
rekonštrukcie budovy
do
investovala predovšetkým
Dokončil sa
V roku 2020 obec
zrekonštruovala sa aj strecha.
okná
a
dvere za nové plastové
vymenili staré okná,
zariadenia na zberný dvor.
— získali sme
dvor
Zberný
realizovaný projekt
O<Ú darí každoročne
obec. Dôležité je, Že sa
našu
rozvíjať
a
darí zveľaďovať
Postupne sa nám

zvládli.

zveľaďovať ju.
úradu
posúvať obec vpred a
zamestnancom obecného
rade
vysloviť poďakovanie v prvom
náročná a spoločne
Pokladám za potrebné
bola a je naozaj veľmi
ktorá
situácií,
veľmi náročnej
a hlavne teraz v tejto

ju zvládame.

2. Identifikačné

údaje obce

Ves
Názov: OBEC Záhorská
65 Záhorská Ves
Sídlo: Hlavná 29/184, 900
IČO: 00305219

Šimkovič
Štatutárny orgán obce: JUDr. Boris
034/7780385
Telefón: 0948 550 050,

—

starosta obce

há

Mail: urad()zahorskaves.sk
Webová stránka: www.zahorskaves.sk

AIUl
3.

vedúcich predstaviteľov
obce a identifikácia
štruktúra
Organizačná

Šimkovič
Starosta obce: JUDr. Boris

Martin Lučanský
Zástupca starostu obce:

Rúth Kaderová
Hlavný kontrolór obce: Mgr.

Klik, Lučánsky Peter,
Korych, Mgr. Viktor
Jaroslav
Lučanský,
Martin
Obecné zastupiteľstvo:
Danihel, Soňa Kaderová
Stanislav Nechala, Pavol
Nerád,
Samuel
prostredia,
Mária Annušová,
komisia, komisia životného
športová
—
kultúrno
Komisie: stavebná komisia,

komisia
finančná komisia, bytová
Anna Antaličová,
Danihelová, Viera Adámková,
Michaela
Annušová,
Obecný úrad: Veronika
Dominik Šušuk
Bína, Dušan Malík.
Vladimír
Konečná,
Stanislava Orgoňová, Mária
Malík, Roman
Jaroslav Fôldeši. Milan
Ondejko.
Peter
Nerád,
Pavol
Kompa: Matejov Peter,

Matejov Mário
Létalová. Viera
Danko, Svätopluk Látal,
MŠ, Renáta Lenčová, Nikola
riaditeľka
—
Soboličová
Materská škola: Jana
Zuzana Zábojníková,
Darmová, Tatiana Juhászová,
Ľubica
Bc.
Grôgerová, Anna Petrášová.
Viera Višváderová,
Ing. Polašková Liana,
Barbora,
Malíková
Mgr.
Bc. Miroslava Chvílová,
Dana Zvečinová
Poláková, Alena Martincová,
Martina
Tóčiková,
Katarína Tomášková, Dana

65
Hlavná 31/143, 900
Ves,
Záhorská
obce: Základná škola
Rozpočtové organizácie
zszahorskaves.edupage.or.
034/7780288. webová stránka:
31817068,
tel.
Záhorská Ves, IČO:
výška vlastného
majetku 94 761,39 €,
hodnota
školy,
— riaditeľka
PaeDr. Ivica Pupíková
€.
hospodárenia - | 433,18
výsledok
€,
352,80
2
imania

Záhorská Ves, Mgr.
Hlavná 129/550, 900 65
života,
Jeseň
obce:
Príspevkové organizácie
034/7780457, e-mail:
30857007, telefón:
IČO:
riaditeľka p.o.,
Terézia Bothová —
hodnota majetku
webová stránka: jesenzivota.zahorskaves.sk,
jesenzivota(Dzahorskaves.sk,
hospodárenia 4 165,82 €.
— 15 656.31 €, výsledok
imania
vlastného
4 197.67 €. výška

4. Poslanie, vízie, ciele
majetok.
ich potreby, tiež chrániť jej
o jej občanov a
starostlivosti
okrem
s majetkom obce
Poslaním obce, je
ekonomicky. Zásady nakladania
a
efektívne
sú dane
nakladať s ním hospodárne,
položkou rozpočtu obce
Najväčšou
obce.
záväzné nariadenie
ZO zdrojov od
upravuje všeobecne
dotácie zo štátneho rozpočtu a
príjmy,
vlastné
samosprávy,
z príjmov územnej
obce slúži na
ostatných subjektov.
majetkové práva obce. Majetok
obce
a
vlastníctve
verejné
obce možno použiťna
Majetkom obce sú veci vo
Majetok
zhodnocovať.
zveľaďovať
obce.
plnenie úloh obce, má
na výkon samosprávy
určení
činnosť
podnikateľskú
účely, na
564/2004 Z.z. o rozpočtovom
zákon
Dotácie
upravuje
štátu
Podiely na daniach v správe
doplnení niektorých zákonov.
a
©
zmene
a
územnej samospráve
zabezpečujú prostredníctvom
výnosu dane Z príjmov
výkonu štátnej správy sa
preneseného
nákladov
patrí výkon štátnej správy.
na úhradu
do ktorého vecnej pôsobnosti
rozpočtu,
štátneho
rozpočte na príslušný
správcu kapitoly
súlade so zákonom © štátnom
dotácie
v
Ďalšie
alebo správcu
ktorý sa preniesol na obec.
Ministerstva financií SR
prostredníctvom
zabezpečujú
činnosť, ktorá sa má financovať.
rozpočtový rok sa
vecnej pôsobnosti patrí
ktorého
do
ŠR,
523/2004 Z.z. o rozpočtových
rozpočtovej kapitoly
$ 3 zákona
v
zadefinovaný
v
Obec. ako subjekt verejnej správy neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou
znení
štátnej
V
o
540/2001 Z.z.
zákona
pravidlách verejnej správy
Štatistickým úradom SR. podľa
účtovnej
vedenom
vrátane
registri organizácií
upravujúcou účtovníctvo
normou
predpisov.
legislatívnou
neskorších
znení
štatistike. Všeobecnou
0 účtovníctve v
zákon
obcí
je
a
samostatný
Obec ako
závierky rozpočtových organizácií
podvojného účtovníctva.
sústave
v
obce
účtujú
zriadení v znení
V zmysle tohto zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zákonom
riadi
celok sa
Základnými dokumentmi
územný samosprávny
Ústavou Slovenskej republiky.
rozvoja
a
doplnkov
neskorších zmien a
a hospodárskeho
Ves je Program sociálneho
Záhorská
Obce
strategického plánovania
ktorý určuje smerovanie
strednodobý strategický dokument,
ako
Ves
Obce Záhorská
samosprávy.
materiálne, prírodné
Vízie obce:
ktoré využíva svoje ľudské,
centrum,
vidiecke
+ Formovať obec ako
občanov obce,
zvýšenie kvality života
a ekonomické zdroje na individuálny a profesionálny prístup voči občanom,
otvorenosť,
+ Uplatňovať
záujem a zapojenie
dodávateľom a ostatným subjektom.
obce a poslancov OZ zvyšovať
starostu
+ Individuálnym prístupom
riešenia vecí verejných
občanov
Života
rozvoj hospodárskeho
+ Posilniť služby, podporiť

Poslanie obce:

sa

a

a

č.

č.

č.

do

Ciele obce:

sídelnú, ekonomickú,
plnila úlohu pre
poslania uplatňuje
dosiahnutie cieľov a plnenie

v obci tak, aby

infraštruktúru
Cieľom obce je budovať
činnosť obci. Pre
kultúrnu a podnikateľskú
nasledovné zásady:
Obec Záhorská Ves
ostatných požiadaviek,
+ plnenie právnych a
obyvateľom,
environmentálneho
služieb poskytovaných
« zvyšovanie kvality
a zvyšovanie
prostredia
životného
prevenciu ochrany
+ zameranie sa na
života,
povedomia a kvality
výstavby
ÚP
obce
za účelom ďalšej
« rozšírenie
tradičné kultúrne
snažíme sa vylepšovať
život,
kultúrny
bohatý
udalosť patrí
Každoročne pripravujeme
Medzi našu najväčšiu
turistov.
počet
väčší
obce prilákali
akcie, ktoré by do našej
obce.
ľudia za hranicami našej
poznajú
SOMÍCA“,
ktorú
„DNI UHARNSKÉHO

v

i

5,

konsolidovaného celku
Základná charakteristika

Obec je
celok Slovenskej republiky.
správny
a
samosprávny
územný
Obec je samostatný
S vlastnými príjmami.
vlastným majetkom a
s
hospodári
ktorá samostatne
rozvoj Jej územia
právnickou osobou,
starostlivosť © všestranný
je
samosprávy
výkone
Základnou úlohou obce pri
a o potreby

5.1

jej

obyvateľov.

Geografické údaje

Geografická poloha

obce

niva rieky Moravy
Susedné mestá a obce
Celková rozloha obce
Nadmorská výška

:

:

Obec sa nachádza

v

okraj tvorí údolná
Záhorskej nížine, západný

:

Morave
Obec Suchohrad a Vysoká pri

:

1305 ha

147m n.m.

5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov

:

1866

v obci: 687
Počet rodinných domov
slovenská národnosť
národnosťou
najpočetnejšou
Národnostná štruktúra
Rímsko — katolícka cirkev
prevláda
významu
náboženského
2011 sa do obce
Štruktúra obyvateľstva podľa
obyvateľov vroku
sčítania
od posledného
:
Vývoj počtu obyvateľov
obyvateľov 374 obyvateľov

:

prisťahovalo
5.3

Ekonomické údaje

je

+

je

k 31. 12.2020
V našej obci
nezamestnanosti
obci : registrovaná miera
Nezamestnanosť
a z toho 38 žien.
registrovaná
3,48 % čo je 65 obyvateľov
Malacky k 31.12.2020 je
vokrese
|
Nezamestnanosť vokrese

v

nezamestnanosti 5,38 %.
Vývoj nezamestnanosti

:

miera

rok 2011 — 106 obyvateľov
rok 2012 — 141 obyvateľov
rok 2013 — 118 obyvateľov

rok 2014 — 136 obyvateľov
rok 2015 — 98 obyvateľov
rok 2016 — 62 obyvateľov
rok 2017 — 40 obyvateľov
rok 2018 — 36 obyvateľov
rok 2019 — 38 obyvateľov

5.4 Symboly obce
Je vnej zobrazená
historickej pečate obce.
z
vychádza
Ves
Záhorská
Catharina), sv. Jakuba a sy.
nápisom
st.
Erb obce : erb obce
s
(i
Kataríny
troch svätcov — SV.
zvláštna kompozícia
bola mučená
zlomené koleso, na ktorom
Floriána.
Kataríny
sv.
vode. Erb
putnicka mušľa,
ochrancov proli ohňu a
hasičov
a
Symbolom sv. Jakuba je
štítu je strieborná
kostol, pretože je patrónom
V hlave modrého
predlohy):
a sv. Floriána horiaci
krčah sv.
historickej
sa u
pod ním zlatý šikmý
Kataríny,
má túto podobu (vychádza
sv.
koleso
strieborné ozubené
strechu strieborného
plameňmi horiacu
mušľa sv. Jakuba, zlaté a
zlatými
červenú,
heraldického
vodu na
vložené do španielského
Floriána, lejúceho striebornú
Znamenie
je
zlatou bránou.
kostola so zlatými oblokmi
štítu, dolu zaobleného.

a

pruhov vo farbách:
z deviatich pozdlžnych
pozostáva
obce
Vlajka
žltá — modrá.
červená - biela - modrá -

Vlajka obce

:

r

modrá

-

žltá - modrá - biela -

,
VES.
ZÁHORSKÁ
OBEC
kruhopisom
a
Pečať obce
symbolom
uprostred s obecným
Pečať obce je okrúhla,
:

Priemer pečate je 35 mm.

že
Odlišuje sa od nej tým,
lanka,
kompozíciu ako
na stožiar pomocou
vztyčuje
Zástava obce má podobnú
sa
ktorý
rahnom.
voľný kus textilu,
alebo kratším prečnym
kým vlajka predstavuje
stožiarom
žrďou,
spojená so
zástava je vždy pevne
obecná

vlajka.

volútovej,
5,5 História obce
kultúry, maďarovskej,
vplyvmi unčtickej
s
sídliskami
od praveku, so
Veľkej Moravy.
Obec bola osídlená
i slovanským čias
kanelovej keramiky,

S osídlením

rímsko-barbarským

z

bol pánom SYM Andreja
Magyarfalu, kedy tu
názvom
doložená zroku 1 301 pod
Bola to stará tótska
Jej existencia je
obce Jakub Jánoki.
majiteľom
stal
V roku 1310 sa
Magariho Tomáš Magari.
časom poslovenčila.
/. V prvej polovici
/maďarská/ dedina, ktorá sa
Plaveč / malackého panstva
hradu
poddanská dedina panstva
tridsiatková stanica / po
Za feudalizmu to bola
Už vtedy tu bola
kolonistami.
vrstvená chorvátskymi
bol názov cla, ktoré
16.storočia bola obec pre—V Uhorsku to
harmica
chorvátsky
maďar- sky harmincz, Po
latinsky tricesima, po
tiny z ceny tovaru./
výške jednej tridsavežou, hlavným oltárom
sa vyberalo vo
predstavanou
s
slohu
vom
v barokovobci postavený kostol
Kataríne mučenici. Oba
V roku 1678 bol
V.
archanjelovi
SV. Mi- chalovi
Kostol bol zasvätený
bočný oliár bol
dvoma bočnými oltármi.
dole sv. Michal. Ľavý
sv.Katarína,
sebou, hore bola
boli umiestnené nad
lengyelskej

i

a

obra- zy

a

zasvätený SV.
bočný oltár bol
pravý
Šebastiánovi,
Fabiánovi a
svätým mučeníkom
ťarchou veriacich
pôvodne zasvätený
1937 sa chórus pod
Vianoce
Na
rokov.
slúžil veriacim 260
stojí
nového kostola. Dnes tam
Floriánovi. Tento kostol
neskôr previezli do
zariadenie
ho roku 1938 zbúrali a
pre- valil, preto
Zákostelí
ukrutný mor
kríž / je to v časti obce
k tomu sa pridal aj
vypálili,
a
vydrancovali
dedinu
1711 cisárske vojská
obec dostala
V rokoch 1703 —
Do rúk Pálfiho rodiny sa
daňovníkov.
30
iba
obec
1 720 mala potom
vroku 1708. Vroku
v 1 9.storočí.
živili sa aj
Mikuláš Pálfi ju ovládal
v 18.storočí a
zaoberali poľnohospodárstvom,
ktorí
sa
112 domov a 800 obyvateľov,
tístia, predávali
Roku 1828 mala obec
úžitkové predmety Z prútia,
vyrábali
roľníkmi, pestovali zeleninu,
rybolovom, boli tiež
k najväčším v
ich aj vo Viedni.
Maxa Lôwbeera. Patril
okolo
spoločnosťou
postavený cukrovar
bola postavená aj
V roku 1870 bol vobci
do Rakúska, na to
vyvážal
neho
sa
z
bol do roku 1949. Cukor
železničnú stanicu.
Európe av prevádzke
Moravou do Angernu na
riekou
nad
drevený most
vojskami zničený
elektrifikovaná železnička cez
bol vroku 1711 cisárskymi
povstaniami,
pred stavovskými
bol vyhodený do
Most, ktorý bol postavený
do 2.svetovej vojny, kedy
až
účelu
drevený most slúžil svojmu
a potom novo- postavený
J. Fohlovi
fašistickými vojskami.
škola a riaditeľovi školy
povetria ustupujúcimi
i meštianska
ľudová
štátna
bol rokom
vystavaná Masarykova
1 927. Rok 1940
V roku 1927 bola
4.septembra
začalo
27.júna 1927. Vyučovanie
školy z roku
bola odovzdaná do prevádzky
jednotriednej cirkevnej
prvej
bývalej
mieste
kostola. Bol postavený na
Ing.arch. Fr.
vysviacky nového
Nový kostol projektoval
obchod/.
konzumu/ potravinársky
kameň vysvätili dôstojní
1837 ana mieste bývalého
Malaciek. Základný
z
Blažko
Štern
a
stavitelia
bol r. 1 940.
Florians, stavbu vykonávali
Hochštetna. Postavený
Kovalík
z
Frant.
a
z Uhorskej Vsi a
hospodárske politické premeny
páni Anton Kompánek
spoločenské,
Vsi
nastali v Uhor- kej
V apríli 1945
boli rôzne názvy :
Po prechode frontu
VES. Predtým to
ZÁHORSKÁ
názov —
1927
nesie naša obec nový
Uhorská Ves pri Morave,
od 1.januára 1949
1920
Ves,
Uherská
1 786
1773 Uherszkawesz,
sa obec
1978 /. Za Rakúsko-Uhorska
r. 1557 Magyarfalw,
Bratislava
slovník obcí na Slovensku,
Ungerein.
Uhorská Ves / Vlastivedný
obecné zastupiteľstvo / a
vtedajšie
uznieslo
tom
v r. 1906 sa na
Uhrané
nazývala Magyarfalu /
stále
Záhorskej Vsi zostávajú
občania
však
Záhorí

/.

aj

i

V ústnom podaní

na

5,6 Pamiatky

,,

“

.

1939V roku 1940
svetová vojna vroku
postavený
druhá
Michala
a
1914-1918
Kostol sy.
svetová vojna V roku
Pomník padlých (prvá
1941, 1947 vobci)
1945)
v rokoch 1937,
povodní
dôvodu
Pomník povodne (Z

kompetencie, originálne kompetencie)
(prenesené
obce
funkcií
6. Plnenie
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti

obci poskytuje:
výchovu a vzdelávanie detí v

žiakov 190
Základná škola Záhorská Ves s počtom
žiakov 4
Špeciálna základná škola s počtom
detí 89
Materská škola Záhorská Ves s počtom

-

.

vzdelávania sa bude
možno očakávať, že rozvoj
vývoja
doterajšieho
Na základe analýzy
orientovať na základné vzdelanie detí.
6.2. Zdravotníctvo

zdravotnom stredisku, kde ordinujú:
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje na
Božena Chmelová
Obvodná lekárka pre dospelých MUDr.
budove obecného úradu.
Michala na Hlavnej ulici č. 29 v
V obci je súkromná lekáreň

sv.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje

:

občanov obec zabezpečuje
pre starých odkázaných

opatrovateľskú službu:
-

Opatrovateľská

služba Jeseň Života p.o.

v zariadení, zabezpečuje

sa

aj

—

starostlivosť o občanov

ubytovaných

občanov a dôchodcov
roznáška obedov pre bezvládnych

a pranie prádla.
6.4. Kultúra

:

obci zabezpečuje
Spoločenský a kultúrny život v
2008
Uhranské Múzeum založené v roku
Poľovnícke združenie
Rybársky spolok Morava,
perla,
Uhranská
obce:
spolky
Rozkvet, Jednota klubu dôchodcov
obcou alebo
usporiadajú rôzne akcie usporiadané
sa
CVČ,
vktorom
dňa matiek, Dni
. vobci je
obecný ples, Veľká noc, oslavy
miestnymi zložkami, ako tradičný
MŠ a ZŠ, vianočné trhy
dôchodcami, karneval detí z
s
posedenie
somíca,
Uhranského
občanov, ktorí si CVČ prenajímajú.
a iné spoločenské udalosti
Dobrovoľný hasičský zbor
Futbalový klub
Stolnotenisový klub
-
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6.5. Hospodárstvo

:

—
služieb v obci
Najvýznamnejší poskytovatelia
JEDNOTA, predajňa Mäsa BERTO SK,
Potraviny Prúšková, COOP
Občerstvenie a večierka ZUMI
Pizzeria, Pohostinstvo Daure,
Kvetinárstvo, Kaderníctvo,
PHM,
Pneuservis Bartalský, Čerpacia stanica
Rakúska
Prevádzka kompy na prevoz do
Ubytovňa obce Záhorská Ves

:

obci
Najvýznamnejší priemysel v
Stolárstvo Matejov
zámočníctvo a strojárenská výroba
Firma Siloking Slovakia —
dreva
Firma Marek Šimko — spracovanie
zariadení
hnojovicovej techniky a závlahových
Firma Aplitec - výrobcu a distribútora

výroba

v :
obci

Najvýznamnejšia poľnohospodárska
užíva poľnohospodársku
Firma Firstľarms Agra M —
olejnú a oziminy
pestovanie slnečnice, obilia, repku

7.

pôdu vobci Záhorská Ves na

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom

finančného

hospodárenia

obce bol

rozpočet

obce

na rok

zákona č.583/2004
podľa ustanovenia $ 10 odsek 7)
rozpočet
zostavila
2020
roku
Obec
v
2020.
niektorých zákonov
samosprávy a o zmene a doplnení
územnej
pravidlách
Z.z. o rozpočtových
v znení neskorších predpisov.

zostavený ako prebytkový.
Rozpočet obce na rok 2020 bol
ako schodkový.
ako prebytkový a kapitálový rozpočet
Bežný rozpočet bol zostavený
schváleného rozpočtu na rok 2020.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa
Rozpočet obce bol

schválený

obecným

zastupiteľstvom

dňa

16.12.2019

uznesením

Č.

119/2019.

Rozpočet bol zmenený sedemnásť krát:
16.01.20 uznesením č. 5/2020
prvá zmena schválená dňa
dňa 31.03.2020
opatrením č.01/2020/S starostu
druhá zmena schválená rozpočtovým
dňa 01 04.20 uznesením č. 7/2020
. tretia zmena schválená
č.02/2020/S starostu dňa 20.05.2020
štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením Č. 22/2020
16.06.20 uznesením
piata zmena schválená dňa
13.07.20 uznesením č. 39/2020
šiesta zmena schválená dňa
starostu dňa 30.06.2020
rozpočtovým opatrením č.03/2020/S
schválená
zmena
siedma
16.09.20 uznesením č. 62/2020
6sma zmena schválená dňa
č.04/2020/S starostu dňa 17.09.2020
schválená rozpočtovým opatrením
zmena
deviata
dňa 21 „09.2020
.
opatrením č.05/2020/S starostu
rozpočtovým
schválená
desiata zmena
—

—
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zmena

jedenásta

-

.
-

-

schválená

rozpočtovým

opatr ením

dňa

dňa 28.09.2020
24.09.2020
opatrením č .01/2020/S starostu
m
rozpočtový
schválená
dňa 30.09.2020
dvanásta zmena
opatrením č.08/2020/S starostu
rozpočtovým
schválená
trinásta zmena
staros tu dňa 23.11.2020
o patrením č.09/2020/S
vým
rozpočto
schválená
štrnásta zmena
84/2020
dňa 21.1 2.20 uznesením č.
pätnásta zmena sc hválená
/S starostu dňa 28.12.2020
č.10/2020,
opatrením
rozpočtovým
hválená
starostu dňa
šestnásta zmena sc
opatrením č.11/2020/S
rozpočtovým
lená
schvá
sedemnásta zmena
31.12.2020

za rok 2020
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

7.1

starostu

č.06/2020/S

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

2 264 786,00

2 957 119,43

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020
2 604 108,37

2 181 286,00

2 325 049,29

2 048 262,19

[r
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjm
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavki
Finančné výdavk

s

Výdavky RO
subjektivitou

právnou

Rozpočet obce

úr

-

V roku
-

plnenie

88.09
100,00

aj

402 279,46
216 790.68
13 000,00

402 279,46
127 275,43
26 291.29

2116 790,70

2 675 107,81

2 431 084,41

90,88

338 540,86
432 874,77
65 074,93
594 593,85

84.83

1

493 028,70
50 237,00
47 017,00
526 508,00
147 995,30

1

577 982,22
447 602.45
65 391,14
584 132,00

1

173 023,96

282 011,62

v dôsledku

19.

2020

88,06

500,00
70 000,00
13 000,00

vroku 2020 bola ovplyvnená
Výška príjmov a výdavkov
COVID

|

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

58,71

202,24

101,79

|.

61,35

pandémie ochorenia

:

ovplyvnili príjmy
príjmov vo významnej miere

v bežnom rozpočte príjmy:
% vo
zníženie 0 proti roku 2019 02,83
predstavovali
ktoré
dane,
- podielové
výške 22 356,90 €

zníženie 0 proti roku 2019 0 71.99%
predstavovala
ktorá
nehnuteľností,
daň z
nancovania:
návratných zdrojov
vofinančných operáciách príjmy Z
000,00 EUR
z MF SR vo vý ške 40
výpomoc
finančná
návratná
- prijatá
—

.

fi
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COVID

súvislosti s pandémiou
v obežnom rozpočte v
štítov,
ochranných
oblekov,
rúšok,

-

-

dezinfekčných

prostriedkov,

-

19 výdavky

okuliarov,

dezinfekčných

mydiel,

na obstaranie

:

rukavíc,

respirátorov,

dezinfekčných

gélov,

teplomerov, čistiacich prostriedkov.

hospodárenia za rok 2020
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového

Nona

sť

toho

:

1

[Bežné výdavky spolu

toho

2074 553.48

bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

[z

k 31.12.2020 v EUR
2048 262,19

Bežné príjmy spolu
[z

Skutočnosť

1

bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

:

[Bežný rozpočet

Kapitálové príjmy spolu
kapitálové príjmy obce
[z toho
:

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
kapitálové výdavky obce
(z toho
:

kapitálové výdavky RO
[Kapitálový rozpočet

rozpočtu
[Prebytok bežného a kapitálového
Vylúčenie z prebytku

bežného a kapitálového rozpočtu
Upravený prebytok/schodok
výnimkou cudzích prostriedkov
Príjmové finančné operácie s
obce
|. finančné zábezpeky
prostriedkov
s výnimkou cudzích
operácie
finančné
Výdavkové
obce
|. finančné zábezpeky
[Rozdiel

finančných operácií

26 291,29)
933 134,71

338 540,861
594 593,85
141 418,77
402 279.46
402 279,461
0,00)

432 874,77
432 874,77)
0,00)

-30 595,31
110 823,46
-87 092,31
23 731,151
127 275,43]
-3 305,181
65 074,93

-18 374,14

77 269.46
2 600 803,19

2412 710,27

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
(Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

v

HČ

Vylúčenie z prebytku

v

PČ

188 092,9
-52 452,6
-34 639,63
101 000,6

Upravené hospodárenie obce

ods. 3 písm. a)
podľa ustanovenia $ 10
zistený
EUR.
823,46
110
Prebytok rozpočtu v sume
územnej samosprávy a 0 zmene
Z.z.
o rozpočtových pravidlách
583/2004
č.
zákona
ab)

[3

v
© nevyčerpané
znení neskorších predpisov, je upravený
v
zákonov
niektorých
a doplnení
87 092,31 EUR navrhujeme použiťna:
sume
v
predpisov
osobitných
ŠR
a podľa
prostriedky zo
23 731,15 EUR.
fondu
rezervného
tvorbu
-

rozpočtových pravidlách
odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. 0
znení neskorších predpisov sa
niektorých zákonov
doplnení
4
©
zmene
a
územnej samosprávy
$ 10 ods. 3
prebytku rozpočtu obce podľa
usporiadaní
fondov
pri
na účely tvorby peňažných
vylučujú :
a b) citovaného zákona, z tohto prebytku určené
v
písm.
na bežné výdavky poskytnuté
ŠR účelovo
a) nevyčerpané prostriedky zo
:
na
roku v sume 24 577,31 EUR,
predchádzajúcom rozpočtovom
17 097,95 EUR
prenesený výkon v oblasti školstva v sume
núdzi v sume 7 258,80 EUR
stravné pre deti v hmotnej
220,56 EUR
ŠÚSR — sčítanie obyvateľov, domov a bytov
.réžiu v MŠ podľa
školského stravovania na stravné a
prostriedky
nevyčerpané
zákon)
b)
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
ustanovenia $140-141 zákona č.245/2008
2 471,26 EUR
doplnení niektorých zákonov v sume
ZŠ podľa
a o zmene
stravovania na stravné a réžiu v
školského
prostriedky
nevyčerpané
zákon)
c)
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
ustanovenia $140-141 zákona č.245/2008
3 385,09 EUR
doplnení niektorých zákonov v sume
zdroj
a o zmene
podnikateľskej činnosti ako doplnkový
prostriedky
rozpočtových
d) nevyčerpané
zákona č.583/2004 Z.z. o
financovania hlavnej činnosti podľa
zákonov znení
zmene a doplnení niektorých
pravidlách územnej samosprávy a0
EUR
neskorších predpisov v sume 34 639,65
$ 18
údržby a opráv podľa ustanovenia
prevádzky,
fondu
Z
prostriedky
e) nevyčerpané
sociálnom bývaní
dotáciách na rozvoj bývania a ©
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. 0
v z.n.p. v sume 15 519,00 EUR,
č.583/2004 Z.z.
grantov podľa zákona
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených
f)
doplnení niektorých
územnej samosprávy a0 zmene a
pravidlách
rozpočtových
o
6 500,00 EUR,
znení neskorších predpisov v sume
zákonov
8 odsek 4 a 5 zákona
roku v súlade s ustanovením $
rozpočtovom
v
možné
použiť
niektorých
ktoré je
správy a 0 zmene a doplnení
verejnej
pravidlách
rozpočtových
523/2004 Z.z. o
znení neskorších predpisov.
zákonov
zákona č. 583/2004 Z.z.
$ 15 ods. 1 písm. c)
Zostatok finančných operácií podľa
niektorých zákonov
samosprávy a 0 zmene a doplnení
územnej
pravidlách
o rozpočtových
77 269,46 EUR, použilo sa na :
sume
v
predpisov
neskorších
znení
v
77 269,46 EUR
tvorbu rezervného fondu
V zmysle ustanovenia

$

v
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a)

a

a
a

to

Zz

v

č.

v

zostatok finančných operácií použilo na
Na základe uvedených skutočností sa
rok 2020 vo výške 101 000,61 EUR.
rezervného fondu

tvorbu

za

hospodárenia
Výška prebytku rozpočtového
19.
pandémie ochorenia COVID

bola vroku 2020

ovplyvnená

v dôsledku

-—
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2023
7.3 Rozpočet na roky 2021 -

Skutočnosť

|

Rozpočet
na rok 2021

k 31.12.2020
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy obec
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

2 604 108,37

2048 262,19

2090 356.00
550,00
70 020,00
14 000,00

402 279,46
127 275,43
26 291,29

|.

k 31.12.2020

2 431 084,41

z toho :
Bežné výdavky

1

Kapitálové výdavky

Finančné

výdavky

Výdavky RO
subjektivitou

s

právnou

8. Informácia o vývoji obce

2277 957.00

[22

2 336 089,00

2 247 849.00
1

595 232.00

1

0,00
43 617,00
609 000,00

47 017.00
581 000,00

550.00
42 000,00
16 000,00

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2022

4 100,00

Z

2 336 507,00

40 000,00
15 000,00

1540 867,00

338 540,86
432 874,77
65 074,93
594 593,85

na rok 2022
2 248 663,00

113,00
[2193550,00

Rozpočet
na rok 2021
2172 984,00

Skutočnosť
Výdavky celkom

s

2174926,00

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet

667 124,00
0,00
32 835,00
636 130,00

materskú účtovnú
pohľadu účtovníctva za

jednotku a konsolidovaný celok
8.1

Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku

|

Názov

k 31.12.2019

|

3 842 165,78

Majetok spolu

Neobežný majetok spolu

ztoho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný

Skutočnosť

majetok

Obežný majetok spolu

3

538 472,90

k

2 955 361,02

1)

31.12.2020
4230 069,09
3 803

899.43

Predpoklad
na rok 2021

3

223 247,55

|

4412 783,50
3

965 305,38

5

4 811,76

7331,76

3

115,34

384 409.92

575 780,12

575 780.12

575 780,12

303 572,88

426 049,66

447 352,12

594,14

678,36

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Skutočnosť

14

804,17

8

977,67

9 426,55

Dlhodobé pohľadávky
15

l

$2 709,26

|

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

Poskytnuté
Časové rozlíšenie

120,00

Názov

[

0.00

návratné fin. výpomoci krát.

0,00

3 920 750,28
695,19

3 583

Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok spolu

3

000 583,31

843 539,56

4 006 927,53

4 871,76

5.115,35

3

3

262 887,68

426 032.06

575 780,12

575 780,12

335 311,12

474 376,70

498 095,54

571,24

Zásoby

1

798,32

888,24

1

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

86 567,85

115 476,42

121

247 172,03

357 101,96

374 957,06

výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

výpomoci krát.

0,00

0,00

0.00

743,97

2 124,22

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

fin.

3

575 780,12

1

Poskytnuté návratné

|

1

Predpoklad
na rok 2021

4 507 253,50

:

Poskytnuté návratné fin.

126,00

4 320 040,48

7331,76

Dlhodobý nehmotný majetok

|

120,00]

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť

k 31.12.2019

Majetok spolu

z toho

301 162,66

205 465,31

|

b) za konsolidovaný celok

115 230,97

|

1

Časové rozlíšenie

2

250,24

230,43

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

k 31.12.2019

3 842 165,78
1

Vlastné imanie
z

toho:

Oceňovacie rozdiely
Fondy

Skutočnosť

Skutočnosť

[o

k 31.12.2020
4230 069,09

Predpak —

na rok 2021

4.412 783,50

937 670,09

2 089 958.54

0,00

0,00

0,00

0,00]

0,00

0.00

865 145,23

1
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Výsledok hospodárenia

1

toho:
1

525.00

11

656.07

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

743 013,16

695 969,83

1

522,00

17

318,51

1

598,00

18

184,43

370 941,00

345 617.15

159 570,76

147 765,84

135 960,92

176 322,29

205 465,81

194 609,33

Bankové úvery a výpomoci

b) za konsolidovaný celok

2 089 958,54

396 264,85

Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

937 670,09

745 338,97

Záväzky
z

1

865 145,23

231 681,58

1

549 385,84

1

1

626 855,13

Predpoklad
na rok 2020

Skutočnosť

870,92]
676,94)
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť

3 920 750,28

853 218,38

1

z toho:

0,00

Oceňovacie rozdiely

Dihodobé záväzky

Krátkodobé záväzky

O——<V—€——
929 409,97

2 025 880,46

804 051,22

810 025,33

771 281,92

525,00

1522,00

1

71165607]
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7398
77215
1

263 480,68

1

1

598,00

318,51

374 973,64

176 322,29

Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie

2 025 880,46

0,00

1

VS
Zúčtovanie medzi subjektami

929 409,97

0,00

toho:

Rezervy

4 507 253,50

1

853 218,38

1

Záväzky
z

4 320 040,48

0,00

Fondy

Výsledok hospodárenia

k 31.12.2020

k 31.12.2019

35107636]

210 745,37

205 813,80

205 465,81

194 609,33

580 605.18

1099112]

z účtovnej závierky:
Analý za významných položiek
rekonštrukcia budovy CVČ
zariadenia pre zberný dvor
výpomoci z MF SR
prijatých návratných finančných
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8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku

Zostatok

Pohľadávky

k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

|
|

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky

po

lehote

splatnosti

13

465,08

Zostatok
k 31.12 2020

34 695.59

213 910,12

235 885,93

Zostatok

Zostatok
k 31.12 2020

k 31.12 2019
17 323,67

34 941.04

213 910,12

235 885,93

Zostatok

Zostatok
k 31.12 2020

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

k 31.12 2019
555 835,61

518 706.84

0,00

0,00

)

Zostatok

Zostatok
k 31.12 2020

A

k 31.12 2019

614 547,86

585 719,01

0,00

0,00

účtovnej závierky:
Analýza významných položiek z
COVID - 19
spôsobený pandémiou ochorenia
pohľadávok
významný
nárast
-

2020 - vývoj nákladov a výnosov za
9. Hospodársky výsledok za

materskú

celok
účtovnú jednotku a konsolidovaný
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
Názov
k 31.12. 2019
1 877 662,47
Nákl: ady
176 168,30
Spotrebované
—
50

Skutočnosť

k 31.12.2020
1

660 698,56
143 842.07

Predpoklad

rok 2021
1971 545,58

|

184 976,71

18

I

289 097,82

200 036,25

|

303 552,71

817 400,80

739 754,67

|

858 270,84

82,00

152,25

—
|

51

Služby

—

52

—

Osobné náklady

53

—

Dane a poplatky

926,92

7.332,39

353 221,28

359 294,45

370 882,34

548,49

23 180,93

16 325,91

57 —Mimoriadne náklady

0,00

0,00

0,00

58 Náklady na transfery
z odvodov
a náklady
príjmov
59 — Dane z príjmov

188 221,54

182 436.45

197 632,62

074,57

32 485,96

744 581,38

2 037 082,92

8

6 983,23

54 — Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 — Odpisy. rezervy
z prevádzkovej
a OP
činnosti
a finančnej
časového
a zúčtovanie
rozlíšenia
56 — Finančné náklady

15

—

3

30 939,01

1

Výnosy

940 078,99

1

Tržby za vlastné
60
tovar
výkony
stavu
Zmena
—
61
vnútroorganizačných
služieb
62 — Aktivácia

586 262,51

368 166,74

615 575,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

acolné

878 985.46

878 971,25

922 934,73

132 802,81

144 679,83

139 442,95

144 431,17

146 190,94

151

983,43

171,04

0,00

0,00

0,00

196 613,61

206 401,58

206 444,29

62 416,52

83 882,82

65 537,34

—

a

Daňové
a výnosy
výnosy
poplatkov
64 — Ostatné výnosy

63

—

z

65 — Zúčtovanie rezerv
z prevádzkovej
a OP
činnosti
a finančnej
časového
a zúčtovanie

rozlíšenia
66 — Finančné výnosy
67

—

Mimoriadne výnosy

z

transferov
69 — Výnosy
príjmov
a rozpočtových
avRO
VÚC
v obciach,
aPO zriadených obcou
alebo VÚC

Hospodársky výsledok
| + kladný HV, záporný HY /

1

652,72

032,60

19

účet 428 —
83 892.82 EUR bol zúčtovaný na
sume
v
kladný/
/
Hospodársky výsledok
minulých rokov.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
významných
s minulým rokom as vysvetlením
porovnaní
v
výnosov
nákladov
a
Analýza
nimi úmerne aj výnosy,
rokom niektoré náklady poklesli a s
rozdielov: V porovnaní s minulým
čo bolo dôsledkom pandémie COVID19.
na
refundovaná Zo štátneho rozpočtu, najm ä výdavky
Spotreba materiálu bola tiež z časti
922,43 € za
3 743,75 € za prvé kolo testovania a
COVID-19 boli refundované vo výške
testovanic/.
spoločnú zodpovednosť /celoplošné
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť

Názov

[ži

k 31.12.2019
2.425 064,85

Náklady
50

—

2 379 230,72

239 285.63

317 622,78

226 465,21

237 788.47

52

—

Osobné náklady

53

—

Dane a poplatky

1

Ostatné náklady na
54
prevádzkovú činnosť
55 — Odpisy, rezervy a OP
a finančnej
z prevádzkovej
a zúčtovanie
činnosti
časového rozlíšenia
— Finančné náklady

Mimoriadne náklady

Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
príjmov
59 — Dane
—

Výnosy
výkony

z

Tržby

a

—

7283,23
361 452,36

18 193,60

56

—

413 088,91

399 667,78

17 500,00
30 939,01

vlastné

tovar

652 666,03

stavu
Zmena
služieb
vnútroorganizačných
62 — Aktivácia

0,00

63 — Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 — Ostatné výnosy

878 985,46

—

0,00

135 909,10

1

469 651,16

152,25

159,86

9 139,79

9 596,78

366 070,61

384 374,14

24 250,76

25 463,29

0,00

0.00

9 222,00

9 683.10

0,00

2 481 278,34

za

1

411,40

—

61

a]

227 891.08

Služby

60

rok

2021

258 573,56

—

58

Predpoklad

Spotrebované nákupy

51

57

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 265 934,05

3

074,57

3

228,29

2 352 549,51

2.470 176,96

430 986,83

452 536,17

0,00

0,00

0,00

0,00

878 971,25

922 919,81

150 801,77

158 341,85

20

|

|

Zúčtovanie rezerv a OP
PS
a finančnej
z prevádzkovej
a zúčtovanie
činnosti
—

časového rozlíšenia

67

146 190,94

153 500,48

171,04

179,59

0,00

0,00

745 427,68

782 699.06

86 615,46

90 946,24

983.43

66 — Finančné výnosy
—

144 431,17

0,00

Mimoriadne výnosy

69 — Výnosy ztransferov
príjmov
a rozpočtových
VÚC
avRO
v obciach,
a PO zriadených obcou alebo
VÚC

668 303,15

56 213,49

Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný

[HV/
10. Ostatné dôležité informácie

10.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2020 obec prijala nasledovné

Poskytovateľ
ÚPSVAR Malacky
Hlavný banský úrad
Bratislava
Dobrovoľná požiarna
SR,
ochrana
Bratislava
ÚPSVAR Malacky
ÚPSVAR Malacky
Ministerstvo dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava
úrad
Okresný
odbor
Bratislava,
Bratislava
školstva,
úrad
Okresný
odbor
Bratislava,
školstva, Bratislava
úrad
Okresný
odbor
Bratislava,
Bratislava
školstva,

granty

a transfery:

Účelové určenie grantov a transferov
Rodinné prídavky
Dobývací

priestor

Príspevok pre DHZ
Stravné pre deti v HN, školské pomôcky
$ 50 preplatenie mzdy
Pozemné komunikácie

Stavebný poriadok

Vzdelávacie poukazy

Asistenti učiteľa
Normatívne prostriedky škola

Suma

prijatých

prostriedkov v EUR

6 934,22
1

095,36

3 000,00

20 282,60
3 295,31
81,00

2 737,31

5 792,00

18 288,00

476 757,00

)

úrad Príspevok na učebnice
Okresný
odbor
Bratislava,
školstva, Bratislava
úrad Dopravné
Okresný
odbor
Bratislava,
školstva, Bratislava
úrad ZŠ sociálne znevýhodnení
Okresný
odbor
Bratislava,
Bratislava
školstva,
úrad ZŠ protipandemické opatrenia
Okresný
odbor
Bratislava,
školstva, Bratislava
úrad ZŠ distančné vzdelávanie
Okresný
odbor
Bratislava,
Bratislava
školstva,
úrad ZŠ čítame radi
Okresný
odbor
Bratislava,
školstva, Bratislava
služba
práce, Opatrovateľská
Ministerstvo
soc. vecí a rodiny Ba
úrad Materská škola
Okresný
odbor
Bratislava,
školstva, Bratislava
práce. MŠ služby zamestnanosti
Ministerstvo
soc. vecí a rodiny Ba
vnútra Matričná činnosť
Ministerstvo
SR
vnútra REGOB
Ministerstvo
SR
Ba, | Životné prostredie
úrad
Okresný
starostlivosti
odbor
prostredie,
o životné
Ba
úrad Voľby
Okresný
Malacky
vnútra Register adries
Ministerstvo

—
SR, Bratislava

úrad Škola v prírode, lyžiarsky kurz
Okresný
odbor
Bratislava,
Bratislava
školstva,
BIG SK-AT projekt
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR,
Bratislava
úrad, Sčítanie obyvateľstva
Štatistický
Bratislava
vnútra Testovanie COVID19
Ministerstvo

2 100,00

3 000,00

2 000,00

800,00

49 531,77

6 146,00

49 531,77

2 407,58

618,75

178,12

665,21

48,40

1

350,00

27 804,14

3 680,00

4 666,18

SR, Bratislava

22

ochorenia
transfery v súvislosti s pandémiou
a
nasledovné
granty
V roku 2020 obec prijala
transferov :
sú súčasťou prijatých grantov a
19,
COVID

— ktoré

Účelové určenie grantov a transferov

Poskytovateľ
Okresný úrad

Suma

prostriedkov v EUR
3

ZŠ protipandemické opatrenia

prijatých

000,00

Bratislava,
odbor
školstva,
Bratislava
Okresný úrad

2 000,00

ZŠ distančné vzdelávanie

Bratislava,
odbor
školstva,
Bratislava
Ministerstvo

MŠ

služby

49 531,77

zamestnanosti

soc.

práce,

arodiny

vecí
Ba

vnútra

4 666,18

Testovanie COVID19

Ministerstvo
SR,

Bratislava
a transferov:
Popis najvýznamnejších prijatých grantov
prenesených kompetencií. Najvýznamnejší
prijaté bežné transfery na vý kon
V roku 2020
životného
zariadenia pre zberný dvor od Ministerstva
kapitálový transfer bol na zabezpečenie
od Enviromentálneho fondu
významný kapitálový transfer bo
Druhý
Bratislava.
SR,
prostredia
CVČ.
Bratislava na rekonštrukciu strechy

boli

10.2

Poskytnuté dotácie

V roku 2020 obec

dotácie v zmysl e VZN
poskytla zo svojho rozpočtu

dotácií z rozpočtu obce:
[razí

Prijímateľ dotácie

SRZ, Obvodná organizácia
Záhorská Ves

Účelové určenie dotácie

Náklady

spojené

s činnosťou

č.

1/2015 o poskytovaní

Suma poskytnutých

prostriedkov v EUR
500,00

zväzu
WU

Jednota
Záhorská Ves

je

dôchodcov,

ca

s činnosťou

spojené

klubu, doprava na výlet

Dobrovoľný
zbor, Záhorská Ves
Futbalový klub

Výdavky

Záhorská

spojené

s činnosťou

spojené

s činnosťou

3

zboru

Výdavky

4 000.00

klubu

Rodičovské združenie pri
Základnej škole Záhorská
Ves

000,00

700.00

autobusová doprava

2020
10.3 Významné investičné akcie v roku
v roku 2020:
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované
Rekonštrukcia budovy CVČ
Zberný dvor — stroje a zariadenia
-

činnosti
10.4 Predpokladaný budúci vývoj
realizované v budúcich rokoch:
Predpokladané investičné akcie
-

CVČ
Zateplenie a fasáda na budove
Bezbariérové vstupy do obecných budov

obdobia

skončení účtovného
10.5 Udalosti osobitného významu po
obdobia, za
osobitného významu po skončení účtovného
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť
ktoré sa vyhotovuje výročná správa

účtovná jednotka vystavená
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je
a) Obec nevedie Žiadny súdny spor.
hospodárenia
ktorá významne negatívne ovplyvňuje
b) Pandémia ochorenia COVID 19,
COVID-19
objavili správy Z Číny týkajúce sa
obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát
celého sveta a
roku 2020 sa vírus rozšíril do
(Coronavirus). V prvých mesiacoch
vplyv
Situácia sa neustále mení. zdá sa, že negatívny
mnoho
krajín.
ovplyvnil
negatívne
vážnejší, ako sa pôvodne
aj na jednotlivcov môže byť
firmy
obchod,
na
svetový
na
roku 2020 za následok zníženie príjmov
očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú v
zostavený rozpočet, čo
na základe ktorých bol
odhadom,
oproti
daní
z podielových
plánovaných
následným obmedzením určitých
malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu
Pretože sa
zhoršenie ukazovateľov zadlženosti.
aktivít a za určitých podmienok aj

s
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si nemyslí, že je možné poskytnúť
situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky
súčasnej situácie na účtovnú jednotku.
kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu

Vypracoval: Michaela Danihelová

Schválil: JUDr. Boris Šimkovič

V Záhorskej Vsi, dňa 02.09.2021

Prílohy:
e
e
+

e

ziskov a strát, Poznámky
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz
závierke
Výrok audítora k individuálnej účtovnej
Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná
účtovnej závierky
a strát, Poznámky konsolidovanej
závierke
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej
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