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1. Úvodné slovo starostky obce
Predkladaná konsolidovaná uzávierka odzrkadľuje hospodárenie obce za kalendárny rok 2019,
kedy sme do rezervného fondu obce presunuli finančné prostriedky vo výške 150.779,83 EUR.
Nejde o financie, ktoré by sa nedali minúť, veď je v obci ešte stále veľa oblastí, kde by sa dalo
investovať, ale počítame s tým, ţe v blízkej budúcnosti bude obec nútená vybudovať vlastnú ČOV
a realizácia tohto zámeru bude finančne náročná.
Najväčšou investíciou, zrealizovanou v minulom roku bola rekonštrukcia školskej jedálne, kde
sme okrem dotácie formou NFP (179.600 eur) investovali aj veľký obnos vlastných zdrojov, aby
sme dosiahli celkovú rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy, ktoré tvorili v rámci projektu
neoprávnené výdavky, pričom sme investovali 8.400 eur aj do nákupu zariadenia: konvektomatu a
štvornoţky, aby uľahčili prácu personálu.
Z rozpočtu obce sme v uplynulom roku uskutočnili nasledovné plánované akcie:
-zakúpenie 250 ks nových stoličiek do veľkej sály kultúrneho domu za 4.248 eur,
- úprava priestorov bývalého baru vo VKD na mládeţnícky klub – cca 3.000 eur,
- uloţenie zámkovej dlaţby na parkovisku starého cintorína a úprava parkoviska ZŠ – 9.800 eur,
- oprava kúrenia školskej jedálne 5000 eur,
- zakúpenie 600 l kompostérov do domácností obce za 18.790 eur,
- oprava sakrálnej sochy sv. Anny na ul. Nitrianska – 3.500 eur,
- zakúpenie nových lezeckých prvkov na detské ihrisko pri kostole vo výške 9.114 eur,
- oprava rozhlasov – 1. etapa za 5000 eur,
- rekonštrukcia a modernizácia kuchyne VKD (elektroinštalácia, nové obklady a dlaţby, plastové
vchodové dvere) - 9957 eur,
- zakúpenie umývačky riadu do oboch kultúrnych domov a novej chladničky do VKD -6934 eur
Z dôvodu úspory elektrickej energie sme nahradili vyše 50-ročné okná starej budovy obecného
úradu za trojkomorové plastové v hodnote 20.348 eur, do opravy miestnych komunikácií a
výtlkov sme investovali 35.000 eur a vymenili sme na území celej obce zvislé dopravné značenie
za 20.465 eur.
Získané dotácie v r. 2019:
- na podporu športu, kultúry a CR z rozpočtu NSK vo výške 3.200 eur,
- Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR – na zmenu územného plánu obce 3.840 eur (5%
spolufinancovanie 960 eur),
- Nadácia ZSE nám poskytla dotáciu 500 eur, ktorú sme vyuţili na zorganizovanie jedinečného
vianočného podujatia „Advent s vôňou medovníkov“,
- Dobrovoľná poţiarna ochrana – 3000 eur na nákup hasičskej techniky,
- dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a RR - Wifi pre Teba – vo výške 14.500 eur –
zazmluvnená dotácia, ale nezrealizovaná v priebehu roka 2019,
- SEIA – dotácia „nízkouhlíková stratégia“ – 14.740 eur, zazmluvnená, v r. 2019 nezrealizovaná
Zmluvu na dotáciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na vybudovanie
moderných laboratórií ZŠ vo výške 55.966,66 eur, na schválenie ktorej sme čakali 2 roky, sme
boli nútení nakoniec zrušiť a vypovedať kvôli nejasným zmluvným podmienkam.
Okrem vymenovaných aktivít poskytla obec z vlastného rozpočtu dotácie (vo výške vyše 35.000
eur) občianskym zdruţeniam, spolkom a záujmovým zduţeniam, ktoré pôsobia na území obce,
aby im uľahčila činnosť a organizovanie verejnoprospešných aktivít, pričom je potrebné oceniť
ich spoluprácu a kaţdú dobrovoľnícku prácu v prospech obecnej komunity.
Ďakujem zamestnancom obce za realizovanie vymenovaných aktivít – technickým pracovníkom
za fyzickú realizáciu, referentkám obecného úradu za administráciu a zároveň aj všetkým
externým dodávateľom a partnerom, vďaka ktorým sa jednotlivé aktivity uskutočnili. Vďaka patrí
aj poslancom OZ za ich konštruktívne uznesenia, bez ktorých by nebolo moţné zrealizovať naše
plánované rozvojové zámery.
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Ţelám si, aby medziľudské vzťahy boli v obci aj naďalej dobré, aby sme dokázali aj v budúcnosti
uskutočniť všetky plánované investície na zlepšenie ţivotných podmienok občanov a skultúrnenie
obce, aby sa tu kaţdý cítil čo najlepšie.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Veľký Kýr
Sídlo: Námestie Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr
IČO: 00309109
Štatutárny orgán obce: Ing. Judita Valašková
Telefón: 035/6925080
Mail: podatelna@velkykyr.sk
Webová stránka: www.velkykyr.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Judita Valašková
Zástupca starostu obce: Ing. Andrea Gyepes
Hlavný kontrolór obce: Ing. Alexander Szabó
Obecné zastupiteľstvo:
Bottlik Erika Ing.
Bolfová Andrea Ing.
Csepedi László
Gyepes Andrea Ing.
Janík Alexej
Kanyicsková Helena
Kazán Ladislav
Kevélyová Gizela
Kottlík Ladislav Mgr.
Szabó Róbert Mgr.
Száraz Michal
Obecné zastupiteľstvo je zloţené z 11 poslancov zvolených v priamych voľbách.
Komisie: - na ochranu verejného záujmu
- výstavby, ţivotného prostredia a prešetrovania sťaţností
- finančno-sociálna
- kultúry a športu
Obecný úrad: Administratíva:

Gizela Lőrinczová
Edita Szárazová
Erika Együd
Gabriela Dubická
Ing. Silvia Cilling
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Kniţnica:

Silvia Lukáčová

Pracovníci technického úseku:

Magdaléna Gulbišová
Ján Bódi
Ľudovít Kováč
Ladislav Straňák
Jozef Száraz
Tibor Balogh
Vereš Štefan
Šesták Jozef
Száraz Juraj
Kóňa Vojtech
Ladislav Malý

Upratovačky:

Gizela Cimermanová
Mária Grófová

Rozvoz obedov pre dôchodcov:

Monika Dojcsánová
Agneša Dojčánová

Rozpočtové organizácie obce Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Školská
7, Veľký Kýr - Nagykér, IČO 37864105
štatutárny orgán Mgr. Kristián Kováč riaditeľ školy
Základná činnosť: Základné školstvo, Predškolská výchova, Zariadenie školského stravovania a
Školský klub detí.
telefón 035/6593133, e-mail zsvkyr@zsvkyr.edu.sk, webová stránka www.skola.velkykyr.sk,
hodnota majetku 1.308 895,25 €, výška vlastného imania 192 815,01 €, výsledok hospodárenia
-10 776,61 €.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov. Zabezpečovanie kvalitných sluţieb obyvateľom obce, podnikateľom a
návštevníkom obce.
Vízie obce
• Formovať obec ktoré vyuţíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na
zvýšenie kvality ţivota občanov obce,
• Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a
ostatným subjektom.
• Individuálnym prístupom starostky obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov
do riešenia vecí verejných
• Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a ţivnosti, občanov obce.
• Posilniť sluţby, podporiť rozvoj hospodárskeho ţivota , poľnohospodárskej výroby.
Ciele obce
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú
kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci . Zabezpečiť trvalo udrţateľný rozvoj obce Veľký Kýr,
po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a environmentálnej stránke. Zachovávať kultúrne dedičstvo.
Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Veľký Kýr nasledovné zásady:
• plnenie právnych a ostatných poţiadaviek,
• zvyšovanie kvality sluţieb poskytovaných obyvateľom,
• zameranie sa na prevenciu ochrany ţivotného prostredia a zvyšovanie environmentálneho
povedomia a kvality ţivota
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Veľký Kýr sa nachádza v Podunajskej níţine v Nitrianskej
kotline v nadmorskej výške 130 m.n.m., 16 km na juh od krajského mesta Nitra a 25 km na sever
od okresného mesta Nové Zámky. Pretína ju ţelezničná trať, cesta I/64, ale poetickou ju robí
obcou pretekajúce staré koryto rieky Nitra. Svojim katastrálnym územím susedí s obcami
Komjatice, Branč, Vinodol, Rastislavice, Štefanovičová a Veľký Cetín.
Obec Veľký Kýr sa skladá z dvoch katastrálnych území a to Veľký Kýr a Malý Kýr. Vznikla
zlúčením dvoch samostatných obcí v roku 1942. Celková rozloha obce je 2364 ha. Obec sa
vyvíjala na základe uvedených dvoch obcí, ktoré sa postupne prepojili a stavebne zrástli. Jadro
obce sa zachovalo v časti Veľký Kýr a vytvorilo pre celú obec centrum vybavenosti.
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 2965 (k 31.12.2019)
Vývoj počtu obyvateľov : v roku 2019 pokles o 34 obyvateľov
5.3. Symboly obce

Erb obce v zelenom štíte dolu do strieborného zvlneného brvna zanorené zlaté mlynské koleso,
sprevádzané hore po bokoch striebornými strapcami hrozna na zlatých jednolistých stopkách – to
všetko prevýšené zlatým obráteným lukom so zaloţeným zlatým šípom so strieborným hrotom a
pierkami
Vlajka obce Veľký Kýr pozostáva z ôsmich pozdĺţnych pruhov vo farbách zelenej, ţltej, zelenej,
ţltej, bielej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce: Pečať obce Veľký Kýr je okrúhla, uprostred s vyobrazeným obecným symbolom
a kruhopisom: „OBEC VEĽKÝ KÝR“. Priemer pečate obce je 37 mm.
5.4. História
Archeologické nálezy dokazujú, ţe toto územie bolo obývané uţ v kamennej dobe. V neolite tu
pravdepodobne bolo sídlisko kultúry so západnou lineárnou keramikou a ţeliezovskej skupiny, v
eneolite sídlisko s bolerázskou keramikou, v ţeleznej dobe laténske pohrebisko, a v rímskej dobe
germánske sídlisko. V 1. storočí nášho letopočtu tu Rimania postavili pohraničnú stráţnu veţu
(castellum), pretoţe tadiaľto viedla jedna z najdôleţitejších obchodných ciest, tzv. Jantárová cesta.
V 9. storočí tu stála veľmoravská osada, z 10. storočia pochádza pohrebisko belobrdskej /teda

6

slovansko-staromaďarskej) kultúry. Z 11.-13. storočia sa vykopalo radové pohrebisko pri
zaniknutom románskom kostole sv. Klimenta z 11.-13. storočia. Veľký Kýr sa prvýkrát spomína v
liste kráľa Kolomana z roku 1113 ako Ker, čo je zrejme pomenovanie podľa jedného z
legendárnych 7 staromaďarských kmeňov Kér. Zo zoborskej listiny z roku 1113 vyplýva, ţe po
smrti vodcu Huba, sa obec stala majetkom zoborského opátstva a jej obyvatelia jeho poddanými.
Dovtedy v nej ţili slobodní roľníci. Vtedajší obyvatelia, ktorí vďaka misionárom zo zoborského
kláštora prijali kresťanskú vieru, sa schádzali v tomto kostole, aţ kým nebol zničený počas
tatárskeho vpádu. Nový kostol, ktorý stojí dodnes, bol postavený pribliţne v rokoch 1332 aţ 1371.
Od roku 1349 sa obec stala vlastníctvom ostrihomského arcibiskupstva, ktoré ju do 16. storočia
prenajímalo zemianskym rodinám. Začiatkom 17. storočia preţívala obec svoj najväčší rozmach.
Podľa starého medeného pečatidla bol vtedy Veľký Kýr mestečkom – získal tak privilégium
usporiadania výročných trhov. Usadlosť patrila medzi 120 stredne veľkých mestečiek, v ktorých
sídlili úrady celého okresu, usporadúvali sa trhy, otvorila sa krčma, hostinec. Spolu s Kýrom boli
v nitrianskej ţupe iba 3 takéto mestečká. Po obsadení Nových Zámkov Turkami (1663), bola
obec aţ do roku 1685 pod tureckou nadvládou. Väčšina obyvateľstva utiekla, mnohí v krutých
bojoch zomreli. Usadlosť sa neraz označila za vyľudnenú. Ale uţ 5 rokov po vyhnaní Turkov
(1690) mala obec 320 obyvateľov, čo bol v tom období výrazný počet. Napriek obrovskej snahe
obyvateľov však uţ nikdy nezískala naspäť mestské privilégiá. Obnova obce, zničeného kostola i
samotných domov prebiehala dve desaťročia. V roku 1720 mala obec 25 domácností. V roku 1787
uţ 174 domov, kým Malý Kýr mal v tom období 54 domov.
V 18. a 19. storočí sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a chovom
hospodárskych zvierat. Aţ do pádu Rakúsko-Uhorska bola obec jej súčasťou. Ťaţké roky
1. svetovej vojny poznačili aj túto usadlosť rovnako ako všetky ostatné sídla. Po podpísaní
trianonskej zmluvy (1920) pripojili obec k Česko-Slovensku. Počas 2. svetovej vojny obec na
základe prvej viedenskej arbitráţe patrila horthyovskému Maďarsku. Hoci v prvých etapách vojny
nemecké vojská úspešne napredovali, v roku 1943 sa všetko zmenilo, postupne sa sťahovali späť.
Hrozba bojiska poznačila aj okolie Nitry. Vojsko vniklo na územie obce 27. marca 1944, zničili
mosty nad riekou Nitra.
V roku 1948 dostala obec nový názov Milanovce. Obec sa prudko rozvíjala, menila sa tvár ulíc, v
60-tych rokoch sa vybudovalo mnoho nových budov občianskej vybavenosti, v roku 1949 v nej
vzniklo Jednotné roľnícke druţstvo. V roku 1980 tu bolo 994 obytných domov, pričom vyše 700
vzniklo v povojnovom období. Po neţnej revolúcii v roku 1989 obyvatelia obce spísali petíciu, v
ktorej ţiadali o prinavrátenie pôvodného názvu obce, Veľký Kýr. Povolenie dostali v roku 1991.
5.5. Pamiatky
Sakrálne pamiatky v obci:
- Rímsko-katolícky kostol povýšenia sv. Kríţa v barokovom štýle, postavený bol v roku 1768
úplnou prestavbou starého stredovekého kostola ktorého výstavba sa odhaduje medzi rokmi 1332
aţ 1371, nachádza sa v ňom krypta z roku 1734. V roku 1958 bol rozšírený bočnými prístavbami
jednoloďový so segmentovým uzáverom a vstavanou veţou. Interiér zaklenutý plackami.
Vonkajšia architektúra bez členenia, veţa s lizénovým rámovaním. Krstiteľnica kamenná z
polovice 19. storočia.
- Kaplnka sv. Trojice postavená bola postavená v roku 1793 v neskorobarokovom štýle, posledná
rekonštrukcia a prístavba v r. 2007
- Lurdská jaskyňa
- Súsošie na starom cintoríne
- Kríţ pri kaplnke, na Novozámockej ulici, na najstaršom cintoríne, pred kostolom a Kríţ na
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ul. Malokýrska
- Pamiatka obetiam I. a II. sv. vojny na novom cintoríne
- Pamiatka obetiam II. sv. vojny na starom cintoríne
Sochy: prícestná socha sv. Jána Nepomuckého, baroková polychrámovaná s chronostichom a
dotovaním z roku 1782, obnovená v r. 1903, sochy: Sv. Anny, Sv. Flóriána, Sv. Huberta, Sv.
Klementa I., Krista s kríţom, Panny Márie, Sv. Štefana, Sv. Urbana I., Sv. Urbana II., Sv.
Vendelína

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: : Základná škola s Materskou školou
Veľký Kýr. Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj vzdelávania sa
bude orientovať na skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-MUDr. Peter Frey – všeobecný lekár pre dospelých
-MUDr. Mária Kriţanová – privátny stomatológ
Základná zdravotnícka vybavenosť je doplnená lekárňou Michel – Pharm.Dr. Eleonóra
Michačová
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na uspokojovanie potrieb občanov prevaţne dôchodkového veku.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov obce nad 70 rokov formou rozváţania stravy.
Celkový priemerný počet stravníkov vyuţívajúcich sluţbu v roku 2019 bol 55 za mesiac.
Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre deti v hmotnej núdzi finančné prostriedky na školské
potreby.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s miestnymi
organizáciami, riaditeľom ZŠ s MŠ, OZ Kynderko, súborom ľudového tanca a citary – Mórinca ,
spevokolom Csemadoku a ţenským speváckym zborom Castanea. Aj spolupráca obyvateľstva
bola nevyhnutná pre aktívny spoločenský ţivot. V obci sa nachádzajú dva kultúrne domy.
Dôleţitú úlohu majú miestne organizácie, ktoré so svojou činnosťou vo významnej miere
ovplyvňujú pestrý, spoločenský, kultúrny a športový ţivot obce. Snaţia sa, aby si kaţdý podľa
svojej vôle našiel moţnosti zábavy a dôstojne reprezentoval svoju dedinu a zabezpečoval tým jej
dobré meno v šírom okolí.
Obec prevádzkuje miestnu kniţnicu a miestny rozhlas.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe pre rozvoj kultúrneho ţivota v obci
treba vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnych domoch a v
kultúrnom parku.
6.5. Hospodárstvo
Veľký Kýr je progresívna, ekonomicky stabilizovaná obec s dobrou perspektívou rozvoja,
bezpečná, ekologická, ktorá sa rozprestiera v krásnom prostredí, s výhodnými podmienkami pre
rozvoj podnikania.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.10.2018 uznesením č.U-52/2018
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
prvá zmena schválená dňa 31.1.2019 uznesením č. 1/2019
druhá zmena schválená dňa 28.2.2019 uznesením č. 8/2019
tretia zmena schválená dňa 28.6.2019 uznesením č. 26/2019
štvrtá zmena schválená dňa 30.8.2019 uznesením č. 36/2019
piata zmena schválená dňa 30.10.2019 uznesením č. 51/2019
šiesta zmena schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 55/2019
siedma zmena schválená k 31.12.2019 rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2019 a
poslanci brali na vedomie dňa 28.2.2020 uznesením č. 9/2020.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 058 259,79

91,04 %

1 781 094,00

2 260 694,46

1 552 144,00
0,00
180 000,00

1 764 044,25
175 609,21
246 039,00

1 749 365,47
175 593,21
62 426,30

99,17
99,99
25,37

48 950,00

75 002,00

70 352,47

93,80

1 781 094,00

2 260 694,46

1 995 747,54

88,28

735 295,12
270 077,00
62 221,88

878 537,01
492 146,17
62 727,48

756 045,60
351 050,21
71 067,31

86,05
71,33
113,29

713 500,00

827 283,80

817 584,42

98,83

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2019

1 819 717,94
1 749 365,47
70 352,47

1 573 630,02
756 045,60
817 584,42

+246 087,92
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Kapitálové príjmy spolu

175 593,21

z toho : kapitálové príjmy obce

175 593,21

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

351 050,21

z toho : kapitálové výdavky obce

351 050,21

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-175 457,00
+70 630,92
22 654,25
47 976,67

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov (kód 71
– 17.046,60 prijaté zábezpeky)
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov (kód
71 – 8.340,60 vrátené finančné zábezpeky)
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

45 379,70
62 726,71

-17 347,01
2 040 690,85
1 987 406,94
+53 283,91
22 654,34

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Úprava hospodárenia obce z nenapojených finančných

120 150,26

prostriedkov z min. rokov
Upravené hospodárenie obce

150 779,83

Prebytok rozpočtu je v sume 70 630,92 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a
podľa osobitných predpisov v sume 22 654,34 EUR,
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na
účely tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6,37 EUR, a to na :
prenesený výkon v oblasti školstva – dopravné ţiakom v sume 6,37 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réţiu podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 10 059,79 EUR,
c) zapojené finančné prostriedky zo zábezpeky podľa ustanovenia § 12 ods.7 zákona č.443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 1 506,00 EUR,
d) projekt ESF na účte ZŠ s MŠ Veľký Kýr vo výške 11 082,18 Eur,
e) úprava hospodárenia obce o nenapojené finančné prostriedky vo výške 120 150,26 Eur.
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

1 918 565,54

1 900 475,54

1 894 445,54

1 749 365,47
175 593,21
62 426,30

1 775 051,54
0,00
75 000,00

1 774 147,54
0,00
75 000,00

1 773 845,54
0,00
75 000,00

70 352,47

68 514,00

51 328,50

45 600,00

2 058 259,79

Rozpočet
na rok 2020
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Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

1 995 747,54

1 918 565,54

1 900 475,54

1 894 445,54

756 045,60
351 050,21

791 363,54
141 577,00

791 363,54
141 577,00

791 363,54
141 577,00

71 067,31

63 135,00

63 135,00

63 135,00

817 584,42

922 490,00

904 400,00

898 370,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2018
6 491 133,85
5 908 696,44

Skutočnosť
k 31.12.2019
6 720 063,85
6 082 088,35

0,00
5 307 028,12
601 668,32
577 086,37

5.231,25
5 475 188,78
601 668,32
633 129,09

0,00
775,48
42 454,48
533 856,41
0,00
5 351,04

0,00
0,00
55 352,39
577 682,51
0,00
4 846,41

Skutočnosť
k 31.12.2018
6 491 133,85
3 747 024,40

Skutočnosť
k 31.12.2019
6 720 063,85
3 888 841,38

3 747 024,40

3 888 841,38

1 087 146,76

1 040 439,57

0,00
37,97
833 824,53
138 536,39
114 747,87
1 656 962,69

712,00
8 551,57
788 942,87
163 690,17
78 542,96
1 790 782,90

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
- prírastok majetku: zaradenie rekonštrukcie Jedálne ZŠ s MŠ, dopravné značenie v obci,
rekonštrukcia sochy Sv. Anny, nákup pozemkov Hlboká cesta, nákup prístrojov VKD
a MKD.
- Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu obecnej bytovky. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
- Záväzky sa zvýšili o neuhradené faktúry – faktúra za výmenu verejného osvetlenia, ktorá
má splatnosť 10 rokov.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

11 916,63

9 759,80

Pohľadávky po lehote splatnosti

31 313,33

45 592,59

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

972 360,62

952 633,04

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
- významný nárast/pokles pohľadávok
- významný nárast/pokles záväzkov
- ...

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný
celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

1 440 182,35

1 744 030,77

50 – Spotrebované nákupy

172 202,06

209 778,91

51 – Sluţby

236 641,82

295 245,02

52 – Osobné náklady

830 788,71

1 001 330,09

148,00

243,96

12 365,81

12 231,49

130 349,47

157 078,93

18 141,87

19 066,34

39 544,61

49 056,03

17,63

27,94

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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Názov
Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2018

1 716 943,00

1 885 875,69

61 696,91

78 987,49

1 014 550,03

1 110 384,55

59 432,61

66 278,65

1 207,90

521,25

245,07

189 98

579 810,48

629 513,77

+276 743,02

+141 816,98

Hospodársky výsledok kladný v sume 141 816,98 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: za konsolidovaný celok náklady v roku 2019 stúpli o 303848,42 EUR. Významný
rozdiel je v skupine „50 Spotrebované nákupy“ a to nárast o 37 576,85 EUR, v skupine „51
Sluţby“ nárast o 58 603,20 EUR, v skupine „52-Osobné náklady“ a to nárast o 170 541,38 EUR a
v skupine „58-Náklady na transfery“ – taktieţ nárast o 9 511,42 EUR. Za konsolidovaný celok
výnosy v roku 2019 stúpli o 168 932,69 EUR. Významný rozdiel je v skupine „60 Trţby za
vlastné výkony a tovar“ a to nárast o 17 290,58 EUR, v skupine „63-Daňové a colné výnosy a
výnosy z poplatkov“, ktoré oproti roku 2018 vzrástli o 95 834,52 EUR, v skupine „64 Ostatné
výnosy“ a to nárast o 6 846,04 EUR, v skupine 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC „ a to nárast o 49 703,29 EUR.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Suma prijatých
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a transferov
prostriedkov
v EUR
Bežné transfery
PLUS-ŠK
Príspevok na stravu dôchodcov
3.600,00
Nadácia ZSE
Advent s vôňou medovníkov
500,00
MV SR sekcia verejnej správy
Matrika
3 679,19
MV SR sekcia verejnej správy
Register obyvateľstva
989,67
OÚ NZ odbor starostlivosti o ŢP
Ţivotné prostredie
280,35
Stravné soc.deti + refundácia z ÚPSVaR
25 810,80
ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany
756,25
ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany
Školské potreby soc.deti
33,20
ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany
Aktivačná činnosť
153,00
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OÚ NZ odbor krízového riadenia
Okresný úrad Nové Zámky
MV SR sekcia verejnej správy
MŢP SR
MŢP SR
MDaV SR
Dobrovoľná poţiarna ochrana SR
Nitriansky samosprávny kraj
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Kapitálové transfery
MŢP SR

CO skladník
Voľby
Register adries
Zberný dvor
Rekonštr. jedálne ZŠ a MŠ
Územný plán
Dobrovoľní hasičský zbor
Kultúry – citary, Propagácia obce, lezecké
prvky – detské ihrisko
ZŠ škola v prírode
ZŠ lyţiarsky kurz
ZŠ učebnice
ZŠ deti zo soc. znevýhodneného prostredia
ZŠ Asistent učiteľa
ZŠ vzdelávacie poukazy
MŠ predškoláci
Dopravné ţiakom
ZŠ prenesené kompetencie

3 500,00
5 250,00
803,00
150,00
11 088,00
6 003,00
3 968,00
65,00
485 550,00

Rekonštr. jedálne ZŠ s MŠ

172 540,21

251,08
5 251,36
45,20
1 754,46
3 334,50
3 840,00
3 000,00
3 200,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Rekonštrukcia jedálne ZŠ s MŠ
- Územný plán obce
- Zberný dvor
- Voľby
- Stravné ZŠ, MŠ príspevok 1,20 €
- Matrika
- PLUS-ŠK stravné dôchodcom
- Dobrovoľná poţiarna ochrana – pomôcky a ochranné oblečenie pre DHZ Veľký Kýr
Všetky granty a transfery účelovo určené boli pouţité v súlade s ich účelom.
b) rozpočtová organizácia
- Prenesené kompetencie
- MŠ dotácia predškolák
- ZŠ vzdelávacie poukazy
- ZŠ asistent učiteľa zo ŠR aj z ESF
- ZŠ lyţiarsky kurz
- ZŠ škola v prírode
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2015 o zásadách
poskytovania transferov z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie
dotácie

Zdruţenie Maďarských rodičov
OZ Rádioklub
Csemadok Veľký Kýr
MO Červeného kríţa
TJ Veľký Kýr
Rybársky zväz Veľký Kýr
Poľovnícke zdruţenie HUBERT Veľký Kýr
Jednota dôchodcov Veľký Kýr
ČerdaVin
Šachový klub Veľký Kýr
HC Keer
OZ Kynderko
Dobrovoľný hasičský zbor
Farský úrad

beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť
beţná činnosť

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1.000,00
200,00
1.000,00
400,00
23.890,00
600,00
400,00
350,00
400,00
700,00
600,00
1.000,00
300,00
5.000,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) obec
- Oprava vozovky ciest
- Rekonštrukcia sochy Sv. Anny
- Oprava kuchyne VKD
- Zakúpenie prístrojov do VKD a umývačky riadu do VKD,MKD
- Zakúpenie nových stoličiek do VKD
- Dopravné značenie v obci
- Oprava a dobudovanie parkoviska pri ZŠ
- Zakúpenie nového konvektomatu do ŠJ
- Rekonštrukcia a kolaudácia ŠJ
- Zakúpili sa kompostéry pre občanov
- Vymenili sa okná a vchodové dvere na starej budove OÚ
- Rekonštrukcia detského ihriska pri kostole
- Oprava rozhlasov
- Oprava strechy DS
b) rozpočtová organizácia
Rekonštrukcia a kolaudácia ŠJ
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Rozšírenie kapacity MŠ
- Oprava vozovky ciest
- Oprava strechy OÚ
- Oprava chodníka na Novozámockej ul.
- Oprava miestneho rozhlasu
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-

Rekonštrukcia sôch v obci
Oprava oplotenia pri ZŠ
Vybudovanie ČOV
Rekonštrukcia fasády VKD
Vybudovanie šatní a soc. zariadení v parku
Obnova odvodňovacích kanálov v obci
Free Wifi v centrálnej časti obce
Výsadba 100 ks drevín
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Vybudovanie detského ihriska pri MŠ,ZŠ

b) rozpočtová organizácia
- Oprava multifunkčného ihriska
- Oprava chodníkov v areály školy
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po 31. decembri 2019 nastali také udalosti, ktoré by sme mali uviesť, ţe na základe zasadnutia
Krízového štábu SR v dôsledku celosvetového šírenia nákazy COVID-19 bolo mimoriadne
prerušené vyučovanie od 16.3.2020 v ZŠ aj MŠ, aby ţiaci a zamestnanci školy boli v domácej
karanténe do odvolania, zatvorila sa aj jedáleň v dôsledku čoho sme museli vyriešiť stravovanie
dôchodcov, obmedzili sa aj stránkové hodiny na úradoch, pošte, mal sa obmedziť pohyb
obyvateľstva v obci. Obec dala ušiť s dobrovoľníkmi rúška a rozniesla starším obyvateľov, aby
boli chránení pri návšteve lekára, lekárne, v obchode atď. Kaţdým dňom sa zavádzajú nové
prísnejšie opatrenia voči šíreniu vírusu a preto nevieme predpokladať, aké budú mať tieto
mimoriadne opatrenia dôsledky na hospodársky výsledok obce v budúcnosti.

Vypracovala: Erika Együd

Schválila: Ing. Judita Valašková
starostka obce

Vo Veľkom Kýre dňa 3.8.2020
Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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