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1. Úvodné slovo starostky obce        

Individuálna výročná správa obce Bellova Ves za rok 2016 je dokument, ktorý nielen 

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

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

analýzu príjmov a výdavkov, 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 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 značne zaostáva. V roku 2016 obec zabezpečovala chod 

samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili potreby obyvateľov obce, ale aj ostatným 

občanom žijúcim v obci. 

Dňa 05. novembra 2016 sa v obci Bellova Ves konali nové voľby do orgánov 

samosprávy obce Bellova Ves, voľby starostu obce a voľby poslanca obecného zastupiteľstva. 

Novozvolená starostka obce Ing. Mária Jankovičová, MBA a novozvolení poslanec obecného 

zastupiteľstva Ing. Juraj Ecker zložili zákonom predpísané sľuby na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 22. novembra 2016.  

Ako každý rok, aj v roku 2016 obec za pomoci dobrovoľníkov a sponzorov v spolupráci 

s Komisiou kultúry a športu zorganizovala viacero kultúrno – spoločenských podujatí, a to: 

Medzinárodný deň žien, Tvorivé dielne - pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok, Veľkonočná 

zábava, Obecná zabíjačka, Stavanie Mája, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Deň obce, 

Posedenie pre dôchodcov, Tvorivé dielne - vyrezávanie tekvíc, Hodová zábava a Privítanie 

Mikuláša.  

Deň obce sa niesol v znamení 25. výročia obce, a tomu bol prispôsobený aj celodenný 

program podujatia.  

V roku 2016 sa organizovali sa aj obecné brigády v obci a na obecnom cintoríne, 

ktorých sa zúčastnili dobrovoľníci z radov obyvateľov obce. 

 

Vyslovujem týmto poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva a jeho komisiám, 

ktoré svojou činnosťou v roku 2016 naplnili svoje poslanie podľa ustanovení príslušných 

právnych noriem. Poďakovanie patrí tiež zamestnancom obce a všetkým obyvateľom obce, 

ktorí sa podieľali na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k skrášleniu 

životného prostredia a dobrému menu obce. 

 

 

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 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Mária Jankovičová, MBA 

Telefón:    031/5587 126 

E-mail:    obecbellova@gmail.com 

Webová stránka:    www.bellovaves.sk  

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce:   Ing. Mária Jankovičová, MBA   

Zástupca starostky obce:  Miriam Morihlatko 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Mária Viestová 

Obecné zastupiteľstvo: 

Obecné zastupiteľstvo tvorí päť poslancov:  

Poslanci obecného zastupiteľstva (uvedení v abecednom poradí, počas r. 2016) 

 Adriána Berešová, nezávislá poslankyňa (od 01. 01. – 31. 12. 2016) 

 Ing. Juraj Ecker, nezávislý poslanec (od 22. 11. – 31. 12. 2016) 

 Roman Husár, nezávislý poslanec (od 01. 01. – 31. 12. 2016) 

 Miriam Morihlatko, nezávislá poslankyňa (od 01. 01. – 31. 12. 2016) 

 Marián Zirig, nezávislý poslanec (od 01. 12. – 31. 12. 2016) 

 

 Ing. Mária Jankovičová, MBA, nezávislá poslankyňa (od 01. 01. – 21. 11. 2016) 

 

V nových voľbách do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 05. 11. 2016  podľa 

výsledkov nových volieb uverejnených Ústrednou volebnou komisiou a uvedených v zápisnici 

Miestnej volebnej komisie na starostu obce, bola  Ing. Mária Jankovičová, MBA (poslankyňa 

obecného zastupiteľstva) zvolená za starostku obce Bellova Ves, čím jej po zložení sľubu 

starostu obce (dňa 22. 11. 2016) zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva podľa           

§ 25 ods. 2 písm. h) zákona o obecnom zriadení.  

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2016  

uznesením obecného zastupiteľstva č. 72/OZ/2016  konštatovalo, že vo volebnom obvode        

č. 1 došlo k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

http://www.bellovaves.sk/
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V nových voľbách do orgánov samosprávy obce,  ktoré sa konali dňa 05. 11. 2016 sa podľa 

výsledkov nových volieb na poslanca obecného zastupiteľstva uverejnených Ústrednou 

volebnou komisiou a uvedených v zápisnici Miestnej volebnej komisie, umiestnil ako 

náhradník – kandidát, ktorý nebol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva  vo volebnom 

obvode č. 1, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov na prvom mieste p. Marián Zirig, 

nezávislý kandidát, ktorý zložil sľub poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

01.12.2016. 

 

Komisie obecného zastupiteľstva: 

Komisia na ochranu  

verejného záujmu:    Miriam Morihlatko (predsedníčka)   

Roman Husár  

Ing. Juraj Ecker 

 

Komisia pre financie a správu 

majetku obce:    Miriam Morihlatko (predsedníčka od 22.11.2016) 

     Adriána Berešová 

     Elena Mazaníková 

     Janka Eckerová 

 

Komisia kultúry a športu:  Roman Husár (predseda) 

     Miriam Morihlatko 

Michaela Baloghová 

Eva Husárová 

Ildikó Pudmerická 

 

Komisia životného prostredia  

a verejného poriadku:   Ing. Mária Jankovičová, MBA (predseda do 22.11.2016) 

     Miriam Morihlatko 

     JUDr. Stanislav Jankovič 

 

Komisia územného rozvoja, 

výstavby a infraštruktúry:  Miriam Morihlatko 

     Ing. Juraj Ecker  
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Obecný úrad: 

Zamestnanci obce:   Alžbeta Flórianová – všeobecná verejná správa 

     Lívia Rózsárová – rodičovská dovolenka 

     Ing. Jana Kubínová – účtovníctvo 

     Ing. Mária Viestová - hlavný kontrolór obce 

     Miroslav Patyla - robotník 

      

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 obce, podnikateľským subjektom, ako aj širokej 

verejnosti. 

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

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

Naďalej je potrebné zvyšovať záujem obyvateľov obce o riešenie vecí 

verejných, a to individuálnym prístupom starostky obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

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 prechádza cesta III. triedy č. III/50729 Lehnice – Bellova 

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

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 : počet obyvateľov k 31. 12. 2016 je 263, hustota 40,12 obyv./km
2
 

 

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). 

 



                                                                     8 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  

podľa 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 :  

Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 

Stav obyvateľov k 31.12.2016 Spolu Muži Ženy 

Trvalý pobyt - dospelí 261 142 119 

Trvalý pobyt - deti 2 1 1 

V obci celkom 263 143 120 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci:  

počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci k 31. 12. 2016 – 9 osôb 

počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese k 31. 12. 2016 – 4 330 osôb 

 

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: 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 
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Signatúra HR SR: B-137/1999 

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová 

 

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 zriadene          

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 1. 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 

jednotriedna slovenská škola. V obci bol založený Hasičsky spolok a Potravne družstvo. Obec 

mala vlastnú knižnicu s 207 zväzkami kníh. V roku 1938 pripadla 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 
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fondu Slovenskej republiky. Vzhľadom ku krátkej histórii osídlenia obce sa tu nezachovali 

špecifické tradície. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

Prenesený výkon štátnej správy na 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 

prostredníctvom Spoločného obecného úradu so sídlom v Šamoríne, Hlavná č. 37, 931 01 

Šamorín. 

 

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, pričom deti z obce 

navštevujú materskú školu v susednej obci Blahová a Lehnice.  

 

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 cestujú za zdravotnou starostlivosťou do Dunajskej Stredy, 

Šamorína alebo Bratislavy.  

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Obec zabezpečovala v roku 2016 donášku obedov (podľa požiadaviek) 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. 
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6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec prostredníctvom obecného úradu 

v spolupráci s komisiou kultúry a športu, a to na základe obecným zastupiteľstvom schváleným 

harmonogramom kultúrno - spoločensko – športových podujatí.  

V roku 2016 boli organizované podujatia: Medzinárodný deň žien, Tvorivé dielne - 

pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok, Veľkonočná zábava, Obecná zabíjačka, Stavanie Mája, 

Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Deň obce, Posedenie pre dôchodcov, Tvorivé dielne - 

vyrezávanie tekvíc, Hodová zábava a Privítanie Mikuláša. 

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

zasadačke obecného úradu alebo v kultúrno – spoločenskej miestnosti obecného úradu. 

Obec má zriadenú obecnú knižnicu, knižný fond sa v roku 2016 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.              

a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR).       

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2016. 

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 2016 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04. 07. 2016 uznesením                   

č. 40/OZ/2016. 

Rozpočet obce bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena bola schválená dňa 22. 11. 2016 uznesením č. 78/OZ/2016 

- prvá zmena rozpočtu  bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2016 zamestnancom 

obce dňa 25. 11. 2016. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016   

  

Schválený 

rozpočet  

v  eurách 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

v  eurách 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2016 

v  eurách 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 150 295,00 150 295,00 104 978,30 69,84 % 

z toho :     

Bežné príjmy 112 210,00 112 210,00 80 677,10 71,89 % 

Kapitálové príjmy 22 000,00 22 000,00 24 301,20 110,46 % 

Finančné príjmy 16 085,00 16 085,00 0,00 0 % 

Výdavky celkom 149 198,00 149 198,00 85 153,21 57,07 % 

z toho :     

Bežné výdavky 112 198,00 112 198,00 78 801,95 70,23 % 

Kapitálové výdavky 22 000,00 22 000,00 6 351,26 28,87 % 

Finančné výdavky 15 000,00 15 000,00 0,00 0 % 

Rozpočet obce  1 097,00 1 097,00 19 825,09  

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v  eurách 

 
 
Bežné  príjmy spolu 80 677,10 

z toho : bežné príjmy obce (100,200,300) 80 677,10 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 78 801,95 

z toho : bežné výdavky  obce  78 801,95 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 1 875,15 

Kapitálové  príjmy spolu 24 301,20 

z toho : kapitálové  príjmy obce (230) 24 301,20 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 6 351,26 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  6 351,26 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
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Kapitálový rozpočet  17 949,94 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 19 825,09 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 19 825,09 

Príjmové finančné operácie  0,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   104 978,30 

VÝDAVKY SPOLU 85 153,21 

Hospodárenie obce  19 825,09 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 19 825,09 

 
 

Prebytok rozpočtu v sume 19 825,09 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, navrhujeme použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 1 982,50 eur  

- tvorbu cestného fondu vo výške 842,59 eur 

- tvorbu fondu rozvoja obce vo výške 17 000,00 eur. 

 

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019      

 Skutočnosť 

k 31.12.2016  

v  eurách 

Rozpočet   

na rok 2017 

v  eurách 

Rozpočet 

 na rok 2018 

v  eurách 

Rozpočet 

 na rok 2019 

v  eurách 

Príjmy celkom 104 978,30 149 162,37 149 162,37 149 162,37 

z toho :     

Bežné príjmy 80 677,10 88 776,37 88 776,37 88 776,37 

Kapitálové príjmy 24 301,20 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 60 386,00 60 386,00 60 386,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

v  eurách 

Rozpočet   

na rok 2017 

v  eurách 

Rozpočet 

 na rok 2018 

v  eurách 

Rozpočet 

 na rok 2019 

v  eurách 

Výdavky celkom 85 153,21 116 005,00 116 005,00 116 005,00 

z toho :     

Bežné výdavky 78 801,95 88 775,00 88 775,00 88 775,00 
Kapitálové výdavky 6 351,26 24 300,00 24 300,00 24 300,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 
v  eurách 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 
v  eurách 

Predpoklad 

na rok 2017 
v  eurách 

Majetok spolu 236 816,67 438 304,06 432 985,00 
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Neobežný majetok spolu 149 282,57 328 810,72 337 885,00  

z toho :    

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

Dlhodobý hmotný majetok 114 897,73 294 425,88 303 500,00 

Dlhodobý finančný majetok 34 384,84 34 384,84 34 385,00 

Obežný majetok spolu 87 428,90 109 257,27 95 100,00 

z toho :    

Zásoby   0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 400,00 400,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 1 015,93 1 100,00 

Krátkodobé pohľadávky  12 430,65 13 549,10 7 000,00 

Finančné účty  74 598,25 94 281,05 87 000,00 

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

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

Časové rozlíšenie  103,20 236,07 230,00 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 
v  eurách 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 
v  eurách 

Predpoklad 

na rok 2017 
v  eurách 

Vlastné imanie a záväzky spolu 236 814,67 438 304,06 231 000,00 

Vlastné imanie  159 899,56 319 824,67 225 000,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 70 288,98 75 000,00 

Výsledok hospodárenia  159 899,56 249 535,69 150 000,00 

Záväzky 5 253,73 49 114,09 6 000,00 

z toho :    

Rezervy  0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 42 852,15 0,00 

Dlhodobé záväzky 631,65 838,04 1 000,00 

Krátkodobé záväzky 4 622,08 5 419,70 5 000,00 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 4,20 0,00 

Časové rozlíšenie 71 661,38 69 365,30 67 000,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
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Prírastok majetku: na základe zaradenia nehnuteľného majetku (pozemky) v rámci ROEP          

a  kúpa traktorovej kosačky. 

Úbytok majetku: predaj dlhodobého majetku (pozemky) na základe kúpnej zmluvy. 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2015 

v  eurách 

Zostatok  

k 31.12 2016 

v  eurách 

Pohľadávky (krátkodobé) 12 430,65 13 549,10 

Pohľadávky (dlhodobé)  1 015,93 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2015 

v  eurách 

Zostatok  

k 31.12 2016 

v  eurách 

Záväzky (krátkodobé)   4 622,08 5 419,70 

Záväzky (dlhodobé) 631,65 838,04 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Nárast krátkodobých pohľadávok. 

Dôvod nárastu:  z dôvodu neuhradených daní z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad 

zo strany daňových subjektov. 

Nárast dlhodobých pohľadávok: 

Dôvod nárastu: z dôvodu neuhradených nájmov za nájom pozemkov vo vlastníctve obce 

a presunom pohľadávok voči zamestnancom do skupiny dlhodobých pohľadávok (program 

URBIS). 

Nárast krátkodobých záväzkov: 

Nárast nárastu: z dôvodu zvýšenia miezd a z dôvodu neuhradených dodávateľských faktúr. 

Nárast dlhodobých záväzkov: 

Dôvod nárastu: z dôvodu tvorby sociálneho fondu. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 
v  eurách 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 
v  eurách 

Predpoklad 

rok 2017 
v  eurách 

Náklady    

50 – Spotrebované nákupy 12 630,61 18 109,34 16 000,00 

51 – Služby 19 341,93 20 516,57 20 000,00 
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52 – Osobné náklady 27 868,78 45 589,27  46 000,00 

53 – Dane a  poplatky 0,00 153,68 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

10 598,32 1 020,92 2 000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

5 817,88 2 733,56 3 000,00 

56 – Finančné náklady 620,39 255,22 300,00 

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

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

120,00 0,00  0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 

Výnosy    

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

0,00 2 794,27 2 500,00 

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 

68 093,12 33 935,22 25 000,00 

64 – Ostatné výnosy 1 959,41 202 006,71 60 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

6 550,51 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 193,59 4,37 0,00  

67 – Mimoriadne výnosy 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 

6 504,17 2 296,08 0,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 6 295,29 + 153 868,09 + 200,00 

 

Hospodársky výsledok v sume 153 868,09 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: 
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Náklady: 

50 – Spotrebované nákupy 

Dôvod zvýšenia nákladov: zvýšenie spotreby elektrickej energie a spotreby materiálu. 

51 – Služby 

Dôvod zvýšenia nákladov: zvýšenie nákladov na cestovné a opravy a údržbu. 

 

52 – Osobné náklady 

Dôvod zvýšenia nákladov: v roku 2015 nebola vyplácaná mzda bývalému starostovi obce 

z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, v roku 2016 bola mzda vyplácaná bývalému starostovi 

a po jeho vzdaní sa mandátu zástupkyni starostu. 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

Dôvod zvýšenia nákladov: v roku 2015 boli nesprávne vytvorené odpisy daňových 

pohľadávok. 

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

rozlíšenia 

Dôvod zníženia nákladov: v roku 2016 neboli  tvorené zákonné opravné položky 

z prevádzkovej činnosti. 

 

Výnosy: 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar  

Dôvod zvýšenia výnosov: zvýšenie nájomného za nájom nehnuteľností a preplatenie vývozu 

komunálneho odpadu (veľkoobjemový kontajner) občanmi. 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 

Dôvod zníženia výnosov: v roku 2015 boli nesprávne zaúčtované výnosy z realizácie projektu 

výstavby verejného osvetlenia v obci za predchádzajúce obdobia a nesprávne vyrubené dane 

z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad. 

64 – Ostatné výnosy  

Dôvod zvýšenia výnosov: predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (pozemky), 

zaradenie nehnuteľného majetku – pozemkov získaných na základe ROEPu a uloženie pokút 

v správnom konaní na úseku stavebného poriadku. 

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

rozlíšenia  

Dôvod zníženia výnosov: v roku 2016 nebola povinnosť tvorby rezerv. 
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69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC  

Dôvod zníženia výnosov: v roku 2015 boli nesprávne zaúčtované transfery v rámci 

preneseného výkonu štátnej správy na samosprávy. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2016 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) 42 612,98 

Ministerstvo dopravy SR Úsek stavebného poriadku  237,15 

Ministerstvo dopravy SR Úsek dopravy 11,02  

Ministerstvo vnútra SR Úsek hlásenia pobytu občanov 

(REGOB) 

84,15  

Ministerstvo vnútra SR Úsek registra adries 9,00  

Okresný úrad Trnava Starostlivosť o životné prostredie 23,85  

Ministerstvo vnútra SR Dotácia nové voľby  

(komunálne voľby 2016) 

385,90  

Ministerstvo vnútra SR Voľby do NR SR 623,04  

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie fyzickým osobám 

a právnickým osobám. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

- Prípravná a projektová dokumentácia k projektu „Zateplenie Obecného úradu v obci 

Bellova Ves“ vo výške 1 380,00 eur, 

- Zakúpenie traktorovej kosačky vo výške 3 482,80 eur. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia: 
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- Informačný merač rýchlosti 

- Spomaľovací prah 

Prípravná a projektová dokumentácia 

- Príprava projektu a dokumentácie k projektu „Rekonštrukcia domu smútku v obci 

Bellova Ves“ 

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia: 

- Rekonštrukcia autobusovej zastávky 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

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

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

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

Obec neeviduje žiadne významné riziká 

 

Vypracoval a schválil: Ing. Mária Jankovičová, MBA 

    

            

            

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

            Ing. Mária Jankovičová, MBA 

               starostka obce                                                                                   

 

      

Bellova Ves 27. decembra 2017 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


