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1. ÚVODNÉ SLOVO STAROSTKY OBCE       

Individuálna výročná správa obce Bellova Ves za rok 2019 je dokument, ktorý nielen 

prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí ako obec hospodárila v uplynulom roku, ale poskytuje 

základné informácie o majetku a finančnej situácii celku i jednotlivých súčastí, podáva analýzu 

príjmov a výdavkov, analýzu nákladov a výnosov, prehľad o transferoch a dotáciách a iné dôležité 

informácie o obci. Poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky.  

V hodnotenom období sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri 

zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu 

štátnej správy.  Je potrebné uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány 

neustále rastie, no ich finančné krytie zo strany štátu značne zaostáva. V roku 2019 obec 

zabezpečovala chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili potreby obyvateľov obce, 

ale aj ostatných občanov žijúcich v obci. 

Počas roka sme zavádzali v niektorých oblastiach potrebných pre efektívnejší                       

a transparentnejší chod samosprávy nové systémy a postupy vyplývajúce s aktuálnej legislatívy, 

ale aj aplikačnej praxe.  

Tak, ako každý rok, aj v roku 2019 obec za pomoci dobrovoľníkov a sponzorov 

v spolupráci so Slovenským Červeným Krížom – Miestnym spolkom Bellova Ves,  zorganizovala 

viacero tradičných kultúrno – spoločenských podujatí. Realizované podujatia sú uvedené v časti 6. 

V priebehu roka sme v rámci rozvoja obce pokračovali vo viacerých zámeroch, pričom 

niektoré zámery sa podarilo aj realizačne ukončiť. Ide o napríklad zámer rekonštrukcie domu 

smútku (obec podala v roku 2017 v rámci Výzvy vyhlásenej Poľnohospodárskou platobnou 

agentúrou z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020, Žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku pre projekt „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Bellova 

Ves“. Obec bola úspešná a získala nenávratný finančný príspevok na tento projekt vo výške 50 

389,38 eur), zámer rekonštrukcie a modernizácie autobusovej zastávky (čakárne) zrealizovaný 

z vlastných zdrojov, zámer vybudovania nového verejného osvetlenia na časti pozemku parc. č. 

121/1 a č. 119, zámer rekonštrukcie a modernizácie existujúceho verejného osvetlenia v celej obci 

(led diodové svietenie), pokračovali sme v procese vybudovania novej transformačnej stanice 

investorom Západoslovenská distribučná, a.s. (z dôvodu nedostatočnej kapacity stávajúcich 

transformačných staníc, čo zapríčiňuje nestabilitu napätia elektrického prúdu v sieti), ktorý začal 

v roku 2017, pokračovali sme v procese stavby pod názvom „Oporný a vytyčovací bod 
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nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete Bellova Ves“ spoločnosti O2 Slovakia               

s. r. o. V hodnotenom období sme začali s prípravou projektovej dokumentácie na územný plán 

obce. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo v roku 2019 zvolané celkom päť krát, z toho            

5 krát obecné zastupiteľstvo bolo schopné uznášať sa a rokovať. Obecné zastupiteľstvo počas roka 

2019 prijalo 72 uznesení obecného zastupiteľstva  a 8 všeobecne záväzných nariadení obce.               

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo v hodnotenom roku vypracovaných 56 materiálov na 

prerokovanie. 

Vývoj počtu obyvateľov je ustálený s nárastom oproti roku 2018. 

V závere vyslovujem poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa svojou 

činnosťou v roku 2019 snažili naplniť svoje poslanie podľa ustanovení príslušných právnych 

noriem. Poďakovanie patrí tiež zamestnancom obce a všetkým obyvateľom obce, ktorí  počas roka 

prejavovali záujem o veci verejné, podieľali  sa na organizovaní podujatí či skrášľovaní našej obce 

a ochrane životného prostredia, ale aj tým, ktorí svojou činnosťou prispievali k úspešnému 

reprezentovaniu obce a šíreniu jej dobrého mena.  

 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

   starostka obce  
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2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCE 

 

Názov:     Obec Bellova Ves 

Sídlo:     Bellova Ves č. 75, 930 52  

IČO:     00800180 

DIČ:     2021169129 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Mária Jankovičová, MBA 

Telefón:    031/5587 126 

E-mail:    obecbellova@gmail.com 

Webová stránka:    https://www.bellovaves.sk  

 

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV OBCE  

 

Podľa § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, orgánmi obce sú 

a) obecné zastupiteľstvo, 

b) starosta obce. 

 

STAROSTA OBCE A ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE 

 

STAROSTKA OBCE:   Ing. Mária Jankovičová, MBA   

ZÁSTUPCA STAROSTKY OBCE: Mgr. Soňa Pinzíková (od 23. 11. 2018) 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Mária Viestová 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves tvorí päť poslancov;  

(uznesenie obecného zastupiteľstva č. 32/OZ/2018 zo dňa 24.07.2018 pre volebné obdobie 2018-

2020). 

 

 

https://www.bellovaves.sk/
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Volebné obdobie rokov 2018 – 2022: 

V roku 2019 nedošlo k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom 

obvode č. 1, resp. nikto z poslancov sa nevzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

volebné obdobie rokov 2018 - 2020 

(uvedení v abecednom poradí) 

Meno a priezvisko poslanca Politická príslušnosť Výkon mandátu poslanca 

(počas roka 2019) 

Katarína Blehová Horonyová nezávislá poslankyňa 01.01.2019 – 31.12.2019 

Roman Husár nezávislý poslanec 01.01.2019 – 31.12.2019 

Jozef Labaš nezávislý poslanec 01.01.2019 – 31.12.2019 

Miriam Morihlatko nezávislá poslankyňa 01.01.2019 – 31.12.2019 

Soňa Pinzíková nezávislá poslankyňa 01.01.2019 – 31.12.2019 

 

Poslanci sa ujali mandátu po zložení sľubu poslanca na ustanovujúcom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova ves dňa 23.011.2018. 

 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo v roku 2019 zvolané celkom päť krát, z toho            

5 krát obecné zastupiteľstvo bolo schopné uznášať sa a rokovať. Obecné zastupiteľstvo počas roka 

2019 prijalo 72 uznesení obecného zastupiteľstva (počet a čísla materiálov na zasadnutie v roku 

2019: č. 1-56/2019) a 8 všeobecne záväzných nariadení obce. 

 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

v roku 2019 

Zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

(dátum) 

Uznesenie obecného 

zastupiteľstva 

(číslo uznesenia/OZ/rok) 

Materiály na zasadnutie 

(poradové číslo/rok) 

08. 02. 2019 č. 1-14/OZ/2019 č. 1-9/2019 

12. 04. 2019 č. 15-25/OZ/2019 č. 10-17/2019 
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14. 06. 2019 č. 26-40/OZ/2019 č. 18-29/2019 

27. 09. 2019 č. 41-52/OZ/2019 č. 30-40/2019 

06. 12. 2019 č. 53-72/OZ/2019 č. 41-56/2019 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE 

VZN prijaté v roku 2019 

Zasadnutie 

obecného 

zastupiteľstva 

(dátum) 

 

Číslo VZN  

 

Názov  

všeobecne záväzného nariadenia obce 

12. 04. 2019 VZN č. 1/2019 VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce 

Bellova Ves 

06. 12. 2019 VZN č. 2/2019 VZN o udržiavaní čistoty v obci 

06. 12. 2019 VZN č. 3/2019 VZN o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene 

06. 12. 2019 VZN č. 4/2019 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

06. 12. 2019 VZN č. 5/2019 VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

06. 12. 2019 VZN č. 6/2019 VZN o miestnej dani za psa 

06. 12. 2019 VZN č. 7/2019 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Bellova 

Ves 

06. 12. 2019 VZN č. 8/2019 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Bellova Ves 

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A OBECNÁ RADA: 

Podľa § 10 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť 

podľa potreby stále a dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie 

a určuje im náplň práce. 

 

Obecná rada 

Obecné zastupiteľstvo v hodnotenom roku nezriadilo obecnú radu. 
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Komisie obecného zastupiteľstva 

K 31.12.2019 vykonávala svoju činnosť jedna komisia obecného zastupiteľstva, a to komisia na 

ochranu verejného záujmu (zriadená uznesením obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2015 

uznesením  č. 7/OZ/2015 zo dňa 12.02.2015). 

 

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva  

 

1. Existujúce komisie obecného zastupiteľstva k 31. 12. 2019 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:     

Od 23.11.2018 (uznesenie obecného zastupiteľstva č. 49/U-OZ/2018 zo dňa 23.11.2018) 

Mgr. Soňa Pinzíková (predsedníčka) 

Katarína Blehová Horonyová 

Roman Husár 

Jozef Labaš 

Miriam Morihlatko 

 

OBECNÝ ÚRAD 

Starostka obce Bellova Ves Ing. Mária Jankovičová, MBA, ako štatutárny orgán obce, 

v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. d) uvedeného zákona vydala s účinnosťou od 

01.03.2017 Organizačný poriadok obecného úradu obce Bellova Ves, ktorého neoddeliteľnou 

súčasťou je organizačná schéma obecného úradu. Dňom účinnosti tohto vydaného organizačného 

poriadku sa zrušuje Organizačno – pracovný poriadok Obecného úradu obce Bellova Ves zo dňa 

05.12.2014. 
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Organizačná schéma Obecného úradu obce Bellova Ves  

 

 

 

 

 

Rozpočtové organizácie obce: obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu. 

Príspevkové organizácie obce: obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

Neziskové organizácie založené obcou: obec nezaložila žiadnu neziskovú organizáciu. 

Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nezaložila žiadnu obchodnú spoločnosť. 

 

4. POSLANIE, VÍZIE, CIELE  

Poslanie obce:  Starostlivosť o rozvoj obce a jej obyvateľov. Zabezpečovanie kvalitných služieb  

obyvateľom a občanom obce, podnikateľským subjektom, ako aj širokej 

verejnosti. 

Vízie obce:  Zvýšiť kvalitu života obyvateľom obce a zvýšiť počet kultúrno – spoločenských 

a športových podujatí v obci, zrekonštruovať dom smútku, obecný úrad vrátane 

kultúrno-spoločenskej miestnosti a autobusovú zastávku, vybudovať verejné 

osvetlenie v uliciach kde roky chýba.  Naďalej je potrebné zvyšovať záujem 

obyvateľov obce o riešenie vecí verejných, a to individuálnym prístupom 

volených verejných funkcionárov - starostky obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

STAROSTA 

OBCE 

Úsek  

všeobecnej 

správy  

Úsek  

daní a poplatkov 
 

Úsek  

ekonomický 
 

Úsek  

manuálnych 

činností  

Obecný úrad 
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Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce po ekonomickej, kultúrnej, 

environmentálnej a sociálnej stránke a vytvoriť priaznivé životné podmienky pre 

život v obci. 

 

5. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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.  

Zastavaným územím obce Bellova Ves prechádza cesta III. triedy č. III/50729 Lehnice – 

Bellova Ves – Blahová, ktorá sa pripája na štátnu cestu II. triedy č. II/ 572 Bratislava – Dunajská 

Streda.  

Z hľadiska administratívneho členenia je obec Bellova Ves súčasťou okresu Dunajská Streda 

a Trnavského kraja.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  

Obec Bellova Ves sa nachádza na západnom Slovensku v Trnavskom kraji v okrese 

Dunajská Streda. Vzdialenosť obce od okresného mesta Dunajská Streda je cca 20,5 km, od 

krajského mesta Trnava cca 49,55 km, od susednej obce Blahová cca 2,14 km, od susednej obce 

Lehnice cca 6,5 km a od susednej obce Nový Život cca 6,45 km.  

Obec leží v Podunajskej nížine v severnej časti Žitného ostrova na rozhraní agradačneho 

valu a močaristej zníženiny cca o 5 m/m nižšie ako okolité obce čo má za následok výnimočnú 

kvalitu pôdy, ktorá sa tu usadila počas veľkých záplav Dunaja. V blízkosti obce sa nachádza lovný 

rybník s názvom Štrkovisko Viten a približne 3 km vzdialený Malý Dunaj. Teplota počas roka tu 

dosahuje najvyššie priemerné teploty a aj vďaka kvalitnej pôde je vhodná na pestovanie 

čohokoľvek – od hrozna až po zemiaky. Úhrn zrážok je jeden z najnižších na západnom 

Slovensku. Územie je úplne odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané.  

Na základe počtu obyvateľov sa obec Bellova Ves zaraďuje medzi malé obce. 

 

Zemepisné súradnice obce:  48° 05′ 18″ S  

17° 30′ 39″ V 
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Susedné mestá a obce : obec Blahová, obec Nový Život, obec Lehnice. Najbližšími mestami sú   

mesto Šamorín (cca 21 km) a mesto Dunajská Streda (cca 20,5 km). 

Celková rozloha obce: 692,9 ha 

Nadmorská výška : 118-120 m n. m, stred obce 120 m n.m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov :  

Podľa údajov Dátového centra obcí a miest (DCOM), informačného systému pre obce a mestá 

URBIS, počet obyvateľov obce Bellova Ves k 31. 12. 2019  je 319. 

Hustota  obyvateľov je 40,12 obyv./km2. 

Národnostná štruktúra :      

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011:  

- slovenská národnosť (130 obyvateľov),  

- maďarská národnosť (76 obyvateľov),  

- iná (4 obyvatelia) a nezistená národnosť (19 obyvateľov). 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  

Na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011:  

- rímskokatolícka cirkev (131 obyvateľov), 

- evanjelická cirkev (10 obyvateľov),  

- iné (3 obyvatelia),  

- bez vyznania (43 obyvateľov) a  

- nezistené (43 obyvateľov). 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Vývoj počtu obyvateľov je ustálený s nárastom oproti roku 2018. 

Podľa údajov z dátového centra obcí a miest (DCOM), informačného systému pre obce a mestá 

URBIS – obyvatelia obce, obec Bellova Ves evidovala k 31.12.2019 obyvateľov s trvalým 

pobytom v obci v počte 319, z toho 162 mužov a 157 žien. 
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Stav počtu obyvateľov k 31.12.2019 

Popis Spolu Muži Ženy 

Trvalý pobyt  317 162 155 

Trvalý pobyt - cudzinci 2 0 2 

Prechodný  pobyt  21 13 8 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci  

Nezamestnanosť v obci: počet evidovaných nezamestnaných osôb k 31.12.2019 – 1 osoba 

 

5.4. Symboly obce 

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať 

pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka 

obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu 

používať symboly obce len so súhlasom obce. Právo na vlastné symboly má aj časť obce.  

 

Erb obce: 

V červenom štíte po zelenej oblej pažiti kráčajúci strieborný kôň v rovnakej zbroji a 

zlatej ohlávke, za ním zlatá lipa. 

 

Komentár:  

Heraldický register Slovenskej republiky vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky sa 

oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v Bellovej Vsi o vystavení erbovej listiny pre obce 

Bellova Ves. Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldický komisia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Bellova Ves nakreslený 

akademickou maliarkou Dragicou Vrteľovou a dňa 21.11.1999 ho odporučila na prijatie obecným 

zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: 

V červenom štíte po zelenej oblej pažiti kráčajúci strieborný kôň v rovnakej zbroji a zlatej 

ohlávke, za ním zlatá lipa.  
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Erb obce vzniknutej r. 1951 s atribútom sv. Martina - bielym koňom, inšpirovaný tiež 

charakteristickým stromom v obci. 

Dátum prijatia: 22.11.1999 

Číslo uznesenia: OZ - 8/u-1/99 

Signatúra HR SR: B-137/1999 

Autori: Ladislav Vrteľ, Dragica Vrteľová 

 

Vlajka obce: 

Vlajka obce Bellova Ves má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov -  bieleho, 

červeného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je 

tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  

Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami erbu obce. 

 

 

Pečať obce:  

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia 

a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. 

 

Symboly obce Bellova Ves sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky. 

 

5.5. História obce  

Kolónia pod názvom Bellova Ves vznikla na území dvora Vitény až v 20. storočí (v roku 1923) v 

rámci I. pozemkovej reformy. Ako prvé kolónie boli na Žitnom Ostrove zriadené v roku 1921 

kolónie Hviezdoslavov a Miloslavov. V roku 1925 sa jej súčasťou stala aj pôda z iných 

katastrálnych území – Ronyaipuszta a Csorgepuszta. Prídel pôdy kolonistom bol z veľkostatkov 

Šamorín vlastníka Vojtecha Pálffyho. Kolónia zasahovala do katastrálnych území Tonkovce, 

Vojtechovce, Maslovce, Čenkovce, Horná Potôň, Veľký Lég. V roku 1929 mala osada 310 

obyvateľov. K 01. 10. 1936 bolo v kolónii usadených 61 rodín, ktoré boli vlastníkmi roľníckych 

nedielov od troch do dvadsiatich hektárov, v celkovej výmere 746,0948 hektárov. 

Od roku 1938 už bola Bellova Ves samostatnou správnou jednotkou, kde žilo 26 rodín 

Moravanov, 25 rodín Slovákov, 9 rodín Maďarov a 1 rodina Čechov. V obci bola otvorená aj 
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jednotriedna slovenská škola. V obci bol založený Hasičsky spolok a Potravne družstvo. Obec 

mala vlastnú knižnicu s 207 zväzkami kníh.  

V roku 1938 pripadla obec Maďarsku. Po roku 1945 sa stala súčasťou obce Tonkovce, z ktorej sa 

v roku 1955 osamostatnila. V rokoch 1976 – 1990 bola súčasťou obce Blahová.  

Od roku 1991 je opäť samostatnou obcou.  

V obci nie sú evidovane žiadne pamiatky zapísane v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 

Slovenskej republiky. Vzhľadom ku krátkej histórii osídlenia obce sa tu nezachovali špecifické 

tradície. 

 

6. PLNENIE ÚLOH OBCE  

(originálne kompetencie, prenesené kompetencie)  

 

Originálne kompetencie  

- hospodárenie s vlastným alebo so štátnym majetkom, 

- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch, 

- usmerňovanie ekonomickej činnosti obce, 

- výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 

- verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom, 

- starostlivosť o verejný poriadok, 

- investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov, 

- osvedčovanie listín a podpisov na listinách. 

 

Prenesené kompetencie 

Prenesený výkon štátnej správy na obec v jednotlivých úsekoch: 

- úsek stavebného poriadku, 

- úsek dopravy, 

- úsek hlásenia pobytu občanov, 

- úsek registra adries, 

- starostlivosť o životné prostredie. 

 

Obec vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku 

a opatrovateľskej služby prostredníctvom Spoločného obecného úradu so sídlom v Šamoríne – 

stavebný odbor, Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín. 
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6.1. Výchova a vzdelávanie  

Obec nemá zriadenú základnú školu ani materskú školu. V súčasnosti výchovu a vzdelávanie 

detí z obce poskytuje Základná škola v Lehniciach s vyučovacím jazykom slovenským a Základná 

škola v Lehniciach s vyučovacím jazykom maďarským, pričom deti z obce navštevujú materskú 

školu v susedných obciach Blahová a Lehnice, ale aj v meste Šamorín.  

 

6.2. Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádza poliklinika, nemocnica s poliklinikou ani žiadna ambulancia. Zdravotnú 

starostlivosť  obyvateľom obce (dospelým aj deťom) poskytuje lekár v susednej obci Lehnice, 

prípadne obyvatelia obce cestujú za zdravotnou starostlivosťou do Dunajskej Stredy, Šamorína 

alebo Bratislavy.  

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Obec na základe požiadaviek obyvateľov zabezpečovala v roku 2019 donášku obedov 

obyvateľom obce, v prevažnej miere prestárlym obyvateľom. V obci nie je zriadené žiadne 

zariadenie sociálnych služieb. Sociálne služby pre občanov zabezpečuje Domov dôchodcov pre 

seniorov Vitalita v obci Lehnice. 

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečovala obec prostredníctvom obecného úradu 

v spolupráci s dobrovoľníkmi, a to v zmysle obecným zastupiteľstvom schváleným 

harmonogramom kultúrno - spoločensko podujatí.  

V roku 2019 obec organizovala 12 podujatí s kultúrno – spoločenským a športovým charakterom, 

ktoré sú zdokumentované v tabuľke. 

 

Kultúrno – spoločenské a športové podujatia  

organizované obcou Bellova Ves  

v roku 2018 

P. č. Dátum konania Názov podujatia 

1. 01. 03. 2019 Maratón Dobrej  Vôle 

 08. 03. 2019 Medzinárodný deň žien 

2. 13. 04. 2019 Tvorivé dielne, téma: Veľká noc 

3. 13. 04. 2019 Veľkonočná zábava 

4. 30. 04. 2019 Stavanie mája 

5. 08. 06. 2019 Medzinárodný deň detí 
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6. 13. 07. 2019 Deň obce 

7. 13. 10. 2019 Stretnutie seniorov 

8. 26. 10.2019 Tvorivé dielne, téma: vyrezávanie tekvíc 

9.  26. 10. 2019 Lampiónový sprievod 

10.  09. 11. 2019 Hodová zábava 

11. 30. 11. 2019 Vianočné trhy 

12. 30. 11. 2019 Privítanie Mikuláša 

 

  Kultúrne podujatia sa organizovali na verejnom priestranstve v obci, futbalovom ihrisku, 

zasadačke obecného úradu alebo v kultúrno – spoločenskej miestnosti obecného úradu, a to podľa 

charakteru podujatia, predpokladanému množstvu účastníkov a podľa predpokladaných 

meteorologických predpovedí. 

    Obec nemá zriadenú obecnú knižnicu, ktorá by bola riadne v prevádzke, avšak obec 

disponuje knižným fondom. Knižný fond sa v roku 2019 nedopĺňal. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Poskytovatelia služieb v obci : 

- Bella cars, s.r.o. – prevádzka pohostinstva 

- Bella cars, s.r.o. – prevádzka potravín 

 

Priemysel v obci : 

Podniky priemyselnej výroby v obci nie sú. Výrobno-remeselne aktivity v malom rozsahu 

prevádzkujú živnostníci, ktorí sa orientujú zväčša na stavebne profesie. 

 

Poľnohospodárska výroba v obci: 

Poľnohospodársku pôdu v katastri obce obhospodaruje spoločnosť DAN-FARM, s.r.o., Hlavná č. 

65, 930 52 Blahová a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR).     

 

 

7. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  Bellova Ves 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 prebytkový. Bežný rozpočet 

bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový rozpočet ako schodkový. 
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

 

Rozpočet obce na rok 2019 bol v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválený Obecným 

zastupiteľstvom obce Bellova Ves dňa 14.12.2018 uznesením obecného zastupiteľstva                         

č. 57/OZ/2018 nasledovne: 

a) Bežný rozpočet: 

       Bežné príjmy vo výške 110 763,89 eur a bežné výdavky vo výške 110 143,89 eur. 

b) Kapitálový rozpočet: 

       Kapitálové príjmy vo výške 144 639,38 eur a kapitálové výdavky vo výške 207 039,38 eur. 

c) Finančné operácie: 

       Finančné operácie príjmové vo výške 68 500,00 eur a finančné operácie výdavkové             

vo výške 0,00 eur. 

 

Rozpočet obce na rok 2019 bol zmenený jedenkrát, a to vykonaním rozpočtového opatrenia                 

č. 1/2019 zamestnancom obce dňa 20. 12. 2019. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 

 

 Schválený  

rozpočet   

(v eurách) 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

(v eurách) 

Príjmy celkom 323 903,27 323 903,27 

z toho :   

Bežné príjmy 110 763,89 110 763,89 

Kapitálové príjmy 144 639,38 144 639,38 

Finančné príjmy 68 500,00 68 500,00 

Výdavky celkom 317 183,27 317 183,27 

z toho :   

Bežné výdavky 110 143,89 110 143,89 

Kapitálové výdavky 207 039,38 207 039,38 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Celkový rozpočet obce 6 720,00 6 720,00 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

v  eurách 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

v  eurách 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

v  eurách 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 323 903,27 323 903,27 224 727,55 69,38 % 

z toho :     

Bežné príjmy 110 763,89 110 763,89 102 828,07 92,83 % 

Kapitálové príjmy 144 639,38 144 639,38 50 389,38 34,83 % 

Finančné príjmy 68 500,00 68 500,00 71 510,10 104,39 % 

Výdavky celkom 317 183,27 317 183,27 224 192,95 70,68 % 

z toho :     

Bežné výdavky 110 143,89 110 143,89 118 391,97 107,48 % 

Kapitálové výdavky 207 039,38 207 039,38 105 800,98 51,10 % 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 - 

Rozpočet obce  6 720,00 6 720,00 534,60  

 

 

7.2. Rozpočtové hospodárenie za rok 2019   

8.  

9. Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v  eurách 

 
 
Bežné  príjmy spolu 102 828,07 

bežné príjmy obce (100,200,300) 102 828,07 

Bežné výdavky spolu 118 391,97 

bežné výdavky  obce  118 391,97 

Bežný rozpočet -15 563,90 

Kapitálové  príjmy spolu 50 389,38 

kapitálové  príjmy obce (230) 50 389,38 

Kapitálové  výdavky spolu 105 800,98 

kapitálové  výdavky  obce  105 800,98 

Kapitálový rozpočet  -55 411,60 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -70 975,50 

Finančné operácie  

Príjmové finančné operácie  71 510,10 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 71,510,10 
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU   224 727,55 

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 224 192,95 

Celkový rozpočet (vrátane finančných operácií) 534,60 
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Navrhujeme uhradiť schodok rozpočtu zisteného 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 v súlade s § 16, ods. 8  zákona č. 583/2004              

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

Schodok rozpočtu vznikol na základe vysokých pohľadávok na dani z nehnuteľnosti, pohľadávok 

na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pohľadávok za predchádzajúce 

obdobie, vyšších skutočných nákladov na zber komunálneho odpadu, vyšších skutočných 

nákladov za uskladnenie komunálneho odpadu, zvýšených mzdových nákladov a nulového 

predpokladaného a rozpočtovaného kapitálového príjmu za predaj pozemkov vo vlastníctve obce, 

a to o skutočnosť oproti schválenému rozpočtu. 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2021   

   

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

v  eurách 

Rozpočet 

na rok 2020 

v  eurách 

Rozpočet 

na rok 2021  

v  eurách 

Príjmy celkom 224 727,55 202 738,28 206 738,89 

z toho :    

Bežné príjmy 102 828,07 114 238,28 118 238,89 

Kapitálové príjmy 50 389,38 20 000,00 20 000,00 

Finančné príjmy 71 510,10 68 500,00 68 500,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

v  eurách 

Rozpočet   

na rok 2020 

v  eurách 

Rozpočet 

 na rok 2021 

v  eurách 

Výdavky celkom 224 192,95 194 568,89 194 568,89 

z toho :    

Bežné výdavky 118 391,97 112 568,89 112 568,89 

Kapitálové výdavky 105 800,98 82 000,00 82 000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 
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8. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA 

 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 
v  eurách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 
v  eurách 

Predpoklad 

na rok 2020 
v  eurách 

Majetok spolu 432 827,43 479 246,43 524 274,84 

Neobežný majetok spolu 335 087,14 452 139,96 465 084,84 

z toho:    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 700,00 700,00 

Dlhodobý hmotný majetok 300 702,30 471 055,12 430 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 34 384,84 34 384,84 34 384,84 

Obežný majetok spolu 97 430,66 26 622,40 58 300,00 

z toho:    

Zásoby 0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 314,74 1 200,00 

Dlhodobé pohľadávky 6 062,68 670,31 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  4 265,04 10 275,33 9 500,00 

Finančné účty  87 102,94 15 362,02 47 600,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  309,63 484,07 890,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:  

Prírastok dlhodobého majetku:  

Dôvod prírastu:  

Nehmotný majetok - zaobstaranie dokumentácie k Územnému plánu obce,  

Hmotný majetok – z dôvodu rekonštrukcie majetku obce (rekonštrukcia domu smútku, 

rekonštrukcia autobusovej zastávky a rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia) 

a vybudovania nového verejného osvetlenia. 

 

Úbytok dlhodobých pohľadávok a prírastok krátkodobých pohľadávok: 

Dôvod: preúčtovanie daňových nedoplatkov obce za roky 2011 – 2018 z dlhodobých  pohľadávok 

na krátkodobé pohľadávky.   
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8.2.     Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 
v  eurách 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 
v  eurách 

Predpoklad 

na rok 2020 
v  eurách 

Vlastné imanie a záväzky spolu 432 827,43 479 246,43 477 130,00 

Vlastné imanie  359 041,93 358 420,90 358 500,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  359 041,93 358 420,90 358 500,00 

Záväzky 9 012,36 8 885,70 8 500,00 

z toho :    

Rezervy  0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1 424,45 1 906,15 1 500,00 

Krátkodobé záväzky 7 587,91 6 979,55 7 000,00 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 64 773,14 111 939,83 110 130,00 

 

8.3.     Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

v  eurách 

Zostatok  

k 31.12 2019 

v eurách  

Pohľadávky (krátkodobé) 4 265,04 10 275,33 

Pohľadávky (dlhodobé) 6 062,68 670,31 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

Prírastok krátkodobých pohľadávok a úbytok dlhodobých pohľadávok: 

Dôvod: preúčtovanie daňových nedoplatkov obce za roky 2011 – 2018 z dlhodobých pohľadávok 

na krátkodobé pohľadávky.   

 

8.4.      Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

v  eurách 

Zostatok  

k 31.12 2019 

v eurách 

Záväzky (krátkodobé) 7 587,91 6 979,55 

Záväzky (dlhodobé) 1 424,45 1 906,15 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Úbytok krátkodobých záväzkov: 

Dôvod úbytku: nižší počet dodávateľských faktúr so splatnosťou v 01/2020  

 

Nárast dlhodobých záväzkov: 

Dôvod nárastu: z dôvodu tvorby sociálneho fondu. 

 

9. Hospodársky výsledok  za rok  2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 
v  eurách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 
v  eurách 

Predpoklad 

rok 2020 
v  eurách 

Náklady    

50 – Spotrebované nákupy 22 258,36 18 421,82 21 500,00 

51 – Služby 25 183,51 24 306,46 19 500,00 

52 – Osobné náklady 54 394,15 72 767,95 63 800,00 

53 – Dane a  poplatky 94,00 63,48 90,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1 401,96 325,74 4 500,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

3 996,84 5 123,79 6 000,00 

56 – Finančné náklady 410,50 433,54 430,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

0,00 0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 

Výnosy    

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

4 695,19 3 966,86 1 900,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

88 635,97 96 928,57 98 000,00 

64 – Ostatné výnosy 2 206,14 14 301,88 39 500,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

0,00 0,00 0,00  
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66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 150,79 0,00 0,00 

68 – Výnosy z transferov 

a rozpoč.príjmov v štátnych 

rozp. organizáciách 

a príspevkových 

organizáciách 

0,00 0,00  

0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

2 296,08 3 222,69 3 100,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný 

HV/ 

- 9 755,15 - 3 022,78 - 1 500,00 

 

Analýza nákladov a výnosov (2019) v porovnaní s minulým rokom (2018) a s vysvetlením 

významných rozdielov: 

 

Náklady:  

50 – Spotrebované nákupy 

Dôvod zníženie nákladov: zníženie spotreby materiálu. 

51 – Služby 

Dôvod zníženie nákladov: zníženie nákladov na opravy a údržbu majetku obce. 

52 – Osobné náklady 

Dôvod zvýšenia nákladov: zvýšenie nákladov na mzdy zamestnancov vrátane odvodov. 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

Dôvod zníženia nákladov: zníženie prevádzkových nákladov 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

Dôvod zvýšenia nákladov: odpisovanie rekonštruovaného dlhodobého majetku obce (dom smútku, 

autobusová zastávka a verejné osvetlenie) a novonadobudnutého dlhodobého majetku obce 

(novovybudované verejné osvetlenie)  

56 – Finančné náklady 

Dôvod zvýšenia nákladov: zvýšenie poplatkov za vedenie bankových účtov v banke. 

 

Výnosy: 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar  

Dôvod zníženia výnosov: nižší počet prenájmu zasadacej miestnosti a kultúrneho domu, nižší 

príjem z konaných podujatí 



                                                                     24 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 

Dôvod zvýšenia výnosov: zvýšenie podielových daní, zvýšené množstvo podaných žiadosti na 

úseku stavebnej činnosti, úhrada výmerov a nedoplatkov na daniach a poplatkoch 

64 – Ostatné výnosy  

Dôvod zvýšenia výnosov: zámena pozemkov vo vlastníctve obce s pozemkom vo vlastníctve 

fyzickej osoby, výnos z pokút od FO, finančné dary od obyvateľov obce 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚ a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC  

Dôvod zvýšenia výnosov: nenávratný finančný príspevok z PPA (EPFRV/ŠR) 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

 

Fondový účet 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves vytvorilo dňa 09.04.2015 uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 24/OZ/2015 nasledovné peňažné fondy: Rezervný fond, Fond rozvoja obce 

a Cestný fond. Uvedené peňažné fondy sú združené do jedného účtu pod názvom Fondový účet, 

ktorý bol zriadený dňa 09.04.1997 a je vedený v pobočke banky VÚB banka, a. s. s číslom účtu 

v tvare  IBAN: SK97 0200 0000 3509 2502 6122. 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 

Fond rozvoja obce 

Obecné zastupiteľstvo dňa 09.04.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/OZ/2015  

vytvorilo fond rozvoja obce. O použití fondu rozvoja obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Cestný fond 

Obecné zastupiteľstvo dňa 09.04.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/OZ/2015  

vytvorilo cestný fond. O použití cestného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
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Hospodárenie jednotlivých uvedených fondov  v roku 2019 je zobrazené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Hospodárenie fondov  

Názov fondu Začiatočný stav  

k 1.1.2019 v eurách 

Konečný zostatok 

k 31.12.2019 v eurách 

Spolu: 62 417,35 8 361,67 

z toho   

Rezervný fond 13 469,86 4 340,49 

Fond rozvoja obce 46 898,61 1 751,97 

Cestný fond 2 048,88 2 269,21 

 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond bol zriadený dňa 

21.12.2016 a je vedený v pobočke banky VÚB banka, a. s. pod názvom Sociálny fond                    

s číslom účtu v tvare IBAN: SK85 0200 0000 0037 6464 8054. 

 

 

Hospodárenie sociálneho fondu 

Sociálny fond Suma v EUR 

Začiatočný stav k 1.1.2019    1 298,72 

Prírastky  397,57 

Úbytky  0,00 

Konečný zostatok k 31.12.2019 1 696,29 

 

 

10.2. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov  

v eurách 

 

Finančné riaditeľstvo SR  Podiely na daniach (daň z príjmov FO) 63 189,81       

Ministerstvo dopravy SR Úsek stavebného poriadku 373,52 
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Ministerstvo dopravy SR Úsek dopravy 12,36 

Ministerstvo vnútra SR Úsek hlásenia pobytu občanov 

(REGOB) 

94,38 

Ministerstvo vnútra SR Úsek registra adries 30,80 

Okresný úrad Trnava Starostlivosť o životné prostredie 26,74 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia - voľby prezidenta SR a voľby 

do Európskeho parlamentu 

1 684,76 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra 

Nenávratný finančný príspevok 12 597,35  

 

Obec Bellova Ves uzatvorila v roku 2018 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou                       

(IČO: 30794323) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TT220014 

v celkovej sume 50 389,38 eur. Tieto finančné prostriedky boli pripísané na účet obce v roku 2019 

v celkovej sume 50 389,38 eur, z toho z EPFRV v sume 37 792,03 eur a zo ŠR SR v sume 

12 597,35 eur. Finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške, a to v sume 50 389,38 eur. 

 

10.3. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie fyzickým osobám 

a právnickým osobám. 

 

10.4. Významné investičné akcie v roku 2019 

Významnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:  

Prípravná a projektová dokumentácia 

- Príprava projektu a projektovej dokumentácie: Elektroinštalácia v dome smútku v sume 

250,00 eur 

- Rozbory a príprava: Územný plán obce v sume 700,00 eur 

 

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia   

- Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej zastávky (čakárne) v sume 5 359,04 eur. 

- Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho verejného osvetlenia v sume 24 984,96 eur. 

- Vybudovanie verejného osvetlenia na časti parc. č. 119 v sume 13 332,60 eur. 

- Vybudovanie verejného osvetlenia na časti pozemku parc. č. 121/1 v sume 5 535,00 eur. 

- Modernizácia domu smútku (elektroinštalácia, odstránenie havarijného stavu budovy, 
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stavebný dozor) v sume 5 250,00 eur. 

- Rekonštrukcia domu smútku v sume 50 389,38 eur (z prostriedkov EÚ/EPFRV a ŠR SR)  

 

10.5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné zámery realizované v budúcich rokoch: 

 

Prípravná a projektová dokumentácia  

- Príprava dokumentácie: Územný plán obce 

- Príprava projektu a dokumentácie: Zberný dvor 

- Príprava projektu a dokumentácie: Vybudovanie verejného osvetlenia v obci  

- Príprava projektu a dokumentácie: Vybudovanie pevných komunikácií a spevnenie 

existujúcich komunikácií  

- Príprava projektu a dokumentácie: Modernizácia knižnice a vybudovanie herne  

- Príprava projektu a dokumentácie: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrno-

spoločenskej miestnosti vrátane interiéru 

- Príprava projektu a dokumentácie: Digitalizácia obecného cintorína 

- Príprava projektu a dokumentácie: Napojenie obecného úradu na verejný vodovod 

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia  

- Rekonštrukcia a modernizácia knižnice  a hasičskej zbrojnice 

- Rekonštrukcia a modernizácia interiérov obecného úradu vrátane kultúrno-spoločenskej 

miestnosti 

- Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zateplenie obecného úradu)  

- Modernizácia (technické zhodnotenie) futbalového ihriska  

- Revitalizácia zelene v obci 

- Vybudovanie verejného osvetlenia a spevnenie komunikácií 

- Vybudovanie zberného dvora 

- Modernizácia detského ihriska 

- Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu 

- Digitalizácia obecného cintorína 

- Vybudovanie wifi zóny na verejnom priestranstve 

- Napojenie obecného úradu na verejný vodovod 
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10.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré 

sa vyhotovuje výročná správa. 

 

10.7. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec eviduje významnú neistotu, a to neuhradenie pohľadávky zo strany fyzickej osoby 

(pokuta z dôvodu porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.), ako aj 

neuhradenie pohľadávok na daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad za obdobie minulých rokov zo strany daňových subjektov/dlžníkov. 

 

 

Vypracoval a schválil: Ing. Mária Jankovičová, MBA 

             

             

        ..................................................... 

            Ing. Mária Jankovičová, MBA 

              starostka obce                                                                                   

 

 

Bellova Ves 15. decembra 2020 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


