Obec Jelenec, Hlavná 126, 951 73 Jelenec

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE JELENEC
ZA ROK 2020

Július Molnár
zastupujúci starosta obce
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1. Úvodné slovo zastupujúceho starostu obce
Výročná správa za rok 2020 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení a dosiahnuté
výsledky za celé uvedené obdobie. Snahou obce bolo zabezpečenie potrieb občanov obce
a organizácií sídliacich v obci, konanie akcií pre občanov, a to pri dodržiavaní rozpočtových
pravidiel.
Rok 2020 bol rokom volebným, 29.02.2020 prebiehali voľby do NRSR.
Rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu, ktorá zmenila celý svet. Znížili sa príjmy obce,
kultúrne a športové podujatia sa nemohli konať v takom rozsahu, ako boli naplánované. I keď rok
2020 nebol čo najpriaznivejším kvôli pandémii, v obci aj napriek tomu sa budovalo a zveľaďovalo.
Na jar vďaka dotácie na Zeleň vo výške 5000,00 €, sa v obci vysadili stromky, kríky a kvetiny
a tým sa skrášlilo okolie obecného úradu a hlavnej zastávky.
V priebehu roka sa v našej obci vybudoval kamerový systém VII. vo výške 7.625,00 €, pričom
6000,00 € bolo hradené z dotácie a 1.624,80 € bolo hradené z vlastných zdrojov.
Do majetku obce bolo zaradené auto Citroen Berlingo v hodnote 5.500,00 €, nový barový pult
v Kultúrnom dome v hodnote 4.160,00 €, ktoré bolo hradené z vlastných zdrojov.
Významnými investičnými akciami v roku 2020 boli projekty „Kabinety ZŠ Jelenec “, ďalej
„Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Jelenec“, „Strojno-technické vybavenie zberného dvora“ a
„Modernizácia budovy zbrojnice“ pričom na kabinety v ZŠ sa investovalo do didaktických
pomôcok.
V priebehu roku 2020 pokračovala rekonštrukcia a nadstavba MŠ v sume 577.288,02 €, s prácami
v rámci tohto projektu sa má pokračovať aj v roku 2021 a následne ukončiť projekt.
Zberný dvor bol vybavený rôznymi dopravnými prostriedkami a strojmi, v celkovej hodnote
332.319,00 €, pričom z dotácie bolo hradené 315.700,00 € a z vlastných zdrojov 2.997,78 €.
Modernizácia budovy zbrojnice bola hradená z dotácie vo výške 30.000,00 € a 2.997,78 € bolo
hradené z vlastných zdrojov.
Ďalšie práce, ktoré boli vykonané v priebehu roka 2020:
- oprava a údržba ubytovacích budov v areáli bývalej SOI - stavebné opravy vrátane materiálu,
dvere, okná, maľovanie priestorov, interiérové vybavenie,
- oprava cesty – vysprávky miestnych komunikácií
- pomník na pamiatku zosnulým obetiam autobusovej havárie z 13.11.2019, ktorý bol financovaný
z daru 8400,00 € spoločnosti Arriva a.s. Nitra.
Rok 2020 bol v neposlednom rade poznačený aj chorobou pána starostu Ivana Vargu, a v tomto
čase, keď píšem tieto slová, už bohužiaľ nie je medzi nami.
Z mojej strany patrí veľká vďaka zosnulému Ivanovi Vargovi a tým občanom obce, ktorí sa
podieľali a podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní našej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Jelenec

Sídlo:

Hlavná č. 126, 951 73 Jelenec

IČO:

00308072

DIČ:

2021102798

Štatutárny orgán obce: Ivan Varga, starosta obce do 02.06.2021
Július Molnár, zastupujúci starosta obce od 03.06.2021
Telefón:

037/7764955
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Mail:

obec.jelenec@jelenec.sk

Webová stránka:

www.jelenec.sk

3. Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:
Zastupujúci starosta obce:

Ivan Varga do 02.06.2021
Július Molnár od 03.06.2021

Zástupca starostu obce:

Július Molnár, Mgr. Henrich Richter od 03.06.2021

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ladislav Fúska

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Peter Čapo
Vladimír Gálik
Karin Karáčová
Ing. Dáša Mozdíková
Ing. František Nagy
Mgr. Henrich Richter
Ing. Karol Šinka Phd.
Bc. Markus Šinka

Komisie:

-

komisia výstavby a ÚP
komisia sociálno – zdravotná
komisia kultúry, pre školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a telesnú výchovu
komisia finančná a správy obecného majetku
komisia pre verejný poriadok
komisia pre životné prostredie
komisia pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
komisia pre obchod, služby a cestovný ruch
komisia pre kontrolu majetkových priznaní

Rozpočtové organizácie obce: ZŠ – Alapiskola, Školská 330, 951 73 Jelenec,
štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Bogr
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné
a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom.

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec Jelenec 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.
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4.1. Geografické údaje
Obec Jelenec (tiež Gýmeš, Ghymes, Dymes a Gímes) leží pod juhovýchodnými výbežkami
pohoria Tribeč v nadmorskej výške 192 m n.m. Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí do
Nitrianskeho kraja a Nitrianskeho okresu. Jeho územie je budované granitoidnými a
sedimentárnymi horninami (žuly, kremence, vápence, íly, piesky). Vzácne sú niektoré tunajšie
minerály vzniknuté hydrotermálnou mineralizáciou (napr. ibaryt, lazulit, limonit a wad). V
neogénnych sedimentoch sa tu vyskytujú aj nepravidelné sloje lignitového uhlia, ktoré sú
premenlivej kvality. Je to typický podhorský kraj s bohatým výberom rastlinných a živočíšnych
druhov. Jeho lesy tvorí hlavne dub, cer, hrab a brest. Rastie tu množstvo chránených rastlín, napr.
veľmi vzácny rešetliak skalný. V lesoch na vlhkých čistinkách je veľké množstvo rozličných húb.
V štátnej prírodnej rezervácii Gaštanica rastie gaštan jedlý, ktorého porast bol vysadený v druhej
polovici 13. storočia a v súčasnosti sú jeho súčasťou aj 300 až 500 ročné mohutné exempláre
stromov. Veľmi vzácne stromy boli v parku okolo kaštieľa grófa Forgácha, ale po rozparcelovaní
tohoto parku zostalo z nich len zopár. Z úžitkovej zveriny sa tu vyskytuje zver jelenia, srnčia a
zajac, ale aj muflón, ktorý tu bol udomácnený Forgáchovcami koncom minulého storočia.
Rozloha katastrálneho územia obce je 2.718 ha.
Susedné obce: Kolíňany, Žirany, Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tríbečom.
4.2. Demografické údaje
K 31.12.2020 žilo v obci 2075 obyvateľov, z toho:
občania (nad 15 rokov).............1761
deti (do 15 rokov)......................314
priemerný vek:.........................41,05 roka
Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020:
Počet obyvateľov k 1.1.2020....2073
Prihlásených občanov................... 60
z toho narodených........................ 13
Odhlásených................................. 36
Zomrelých.................................... 22
Celkový prírastok......................... 2
4.3.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci: cca 2,7 %,
4.4

Nezamestnanosť v okrese: 2,10 %

Symboly obce

Erb obce:

Erb obce Jelenec tvorí modrý štít, v ktorom je žltá trojcípa ľalia.
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Zástava obce: Zástava obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej a žltej.
Ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce: Pečať obce Jelenec tvorí erb obce Jelenec s kruhopisom OBEC JELENEC.
4.5

História obce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1113, ked' názov obce ako Gimes sa vyskytol v súpise
majetkov zoborského benediktínskeho kláštora. O pôvode názvu obce je niekoľko teórií, z ktorých
najpravdepodobnejšia tvrdí, že je tvorený zo slova "gím"= jeleň. Podľa neskoršieho prepisu jednej
listiny z r. 1226 uhorský kráľ Ondrej II. daroval obec Ivánkovi z rodu Hunt-Poznanovcov. Jeho
syn Ondrej, ktorý obec získal v roku 1253 za to, že v boji proti Tatárom zachránil Belovi IV. život,
dal postaviť hrad na vrchu Dúň. Ondrej sa stal zakladateľom rodu Forgáchovcov a majiteľom
rozsiahlych gýmešských majetkov. V roku 1295 obec tvorili dve osady a to Dolný a Horný Gýmeš,
ktoré boli od seba oddelené lesom.
4.6

Pamiatky obce
-

4.7

Zrúcaniny hradu z 13. storočia.
Kostol rímskokatolícky – Povýšenia svätého Kríža, barokový z roku 1720, rozšírený
v roku 1950
Kaštieľ barokový z roku 1722, prestavaný v 20.storočí, pri ňom neskorogotická kaplnka
s Madonou zo začiatku 16. storočia.
Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Budova bývalého miestneho národného výboru
Prícestná plastika Piety
Významné osobnosti

Rodisko:
Ivan Brauner (1907-1967), člen korešpondent ČSAV – veterinár.

5. Plnenie funkcií obce /prenesené kompetencie, originálne
kompetencie
5.1 Výchova a vzdelávanie
V súčastnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje materská a základná škola, ktorých
zriaďovateľom od roku 2002 je obec. Základná škola – Alapiskola Jelenec, najväčšia a jediná
plnoorganizovaná slovensko-maďarská škola v regióne, má svoje špecifiká. Od 01.05.2002 je
škola samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Je školou dvojjazyčnou a
zároveň strediskovou, pretože ju navštevujú nielen žiaci z Jelenca, ale aj z piatich okolitých obcí.
Základnú školu navštevuje 350 žiakov, patrí k nej aj školský klub detí, kde 88 žiakov trávi svoj
voľný čas. Je i školou dobre vybavenou IKT a tiež školou po celkovej stavebnej prestavbe a
modernizácii oboch hlavných budov. V roku 2019 a 2020 boli modernizované odborné učebne školské kabinety, ktoré sú vybavené s novými didaktickými pomôckami. Škola zamestnáva 29
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pedagogických pracovníkov. Stravovanie žiakov i zamestnancov zabezpečuje vlastné stravovacie
zariadenie. Dochádzku žiakov z okolitých obcí rieši školský autobus, získaný z finančných zdrojov
EÚ. Obec zodpovedá za prevádzku obidvoch zariadení. Na základe vzájomného prepojenia a
komunikácie materskej školy a základnej školy sú vytvorené priaznivé podmienky, aby sa školský
vzdelávací proces prelínal a tým aj účelne a efektívne fungoval. Materská škola je zariadenie bez
právnej subjektivity, navštevuje ju 50 detí. Po dokončení rekonštrukcie budovy materskej školy,
v roku 2021 sa navýši počet detí na 60.
5.2 Zdravotníctvo
V obci je súkromné zdravotné stredisko s dvomi obvodnými ambulanciami pre dospelých,
s detskou ambulanciou, s dvomi zubnými ambulanciami, s gynekologickou ambulanciou a
s lekárňou, čo prispieva k rozvoju starostlivosti o zdravie. Patria sem aj okolité obce: Žirany,
Neverice, Ladice, Kostoľany pod Tribečom a Kolíňany. Zdravotné stredisko dlhodobo
spolupracuje so školou pri zabezpečovaní preventívnych stomatologických prehliadok a zákonnom
očkovaní. Pracovníci strediska realizujú na škole odborné prednášky v rámci zdravotníckej osvety
v oblasti sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
5.3 Sociálne zabezpečenie
V obci sa nenachádza domov dôchodcov, ani detský domov. Donášku obedov pre dôchodcov
zabezpečuje spločnosť DAKAP s.r.o., ktorý zabezpečuje aj stravovanie dôchodcov. Na sociálnom
úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov. Prostredníctvom
ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky aktivačné práce.
5.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad, ktorý prevádzkuje aj miestnu
knižnicu a miestny rozhlas. V obci pracujú aj miestne spolky, ktoré svojou činnosťou skrášľujú
viacero podujatí. Jedná sa o Detský folklórny súbor Jelenček, ženskú folklórnu skupinu Jelenka,
folklórnu skupinu Jelenčan, maďarský zmiešaný spevácky zbor a maďarskú folklórnu skupinu
Villö, ktoré reprezentujú obec aj na rôznych mimo obecných podujatí.
5.5

Hospodárstvo

V súčasnosti máme v obci súkromne hospodáriacich roľníkov aj zaregistrovaných podnikateľov.
Podnikajú hlavne v rôznych oblastiach stavebníctva, obchodu a služieb. V obci sú obchody
s potravinami, pohostinstvo, bistro, kaviareň, záhradkárske potreby, predajňa stavebného
materiálu, predaj zmrzliny.
/Potraviny Jednota, Fedák, Zmrzlináreň, Pohostinstvo Dakap, Záhradkárske potreby, Pizzeria
Ghymes house, KDM plus, s.r.o. - predajňa stavebnín. Nájdeme tu aj kaderníctvo, pneuservis,
autodopravcov, opravárov elektrických spotrebičov a iné.
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

-

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec v roku 2020 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 prepisov.
Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.03.2019 uznesením č.47/2019.
Zmeny rozpočtu vykonané:
dňa 30.06.2020 – RO č. 1 - úprava rozpočtu ZŠ na základe poskyt. dotácií
dňa 30.09.2020 – RO č. 2 - úprava rozpočtu ZŠ na základe poskyt. dotácií
dňa 09.10.2020 – zmeny schválené uznesením č. 254/2020 zo dňa 09.10.2020
dňa 31.12.2020 – RO č. 3 - úprava rozpočtu ZŠ na základe poskyt. dotácií a zmeny schválené
uznesením č. 263/2020 zo dňa 15.12.2020
Po zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet v €

Príjmy celkom
- z toho príjmy školy /školský klub/
Výdavky celkom
- z toho výdavky školy
Prebytok rozpočtu - celkom

Skutočnosť v €

3.337.545,75
34.864,75
3.314.377,35
1.079.425,34
23.168,40

3.336.513,27
34.864,75
3.314.061,04
1.079.425,34
22.452,23

Bežné príjmy
- z toho príjmy školy
Bežné výdavky
- z toho výdavky školy
Prebytok bežného rozpočtu

2.237.533,53
19.662,53
2.084.657,34
1.079.425,34
152.876,19

2.236.503,08
19.662,53
2.084.352,42
1.079.425,34
152.150,66

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
- z toho KV školy
Schodok kapitálového rozpočtu

528.857,00
1.013.120,00
0
-484.263,00

528.584,90
1.013.108,43
0
-484.523,53

Príjmové finančné operácie
- z toho PFO - ZŠ
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

571.155,22
15.202,22
216.600,00
354.555,22

z toho:
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571.155,29
15.202,22
216.600,19
354.555,10

Hodnotenie plnenia programov
Program
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10

Podprogram
1
2
3
4

1
2
3
1
2
2
3
1

1
2
1
1
2
3
4
5
6
7

1
1
2
1
2

Popis
Manažment obce
Plánovanie
Kontrolná činnosť
Členstvo v organ.a združeniach
Plánovanie, manažment a
kontrola
Požiarna ochrana
Verejné osvetlenie
Civilná ochrana
Bezpečnosť
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Základné vzdelanie – výdavky
účtované v ZŠ
Centrá voľného času
Školstvo
Miestne komunikácie
Komunikácie a verejné
priestranstvá
Verejno-prospešné práce
Odpady
Životné prostredie
Sociálne služby
Sociálne služby
Kultúra
Knižnica
Pamiatková starostlivosť
Múzeá a galérie
Informovanosť
Šport
Náboženské a iné spol. služby
Kultúra, šport a iné
spoločenské služby
Správa obce
Správa obce
Verejný dlh
Nájomné byty
Rozvoj bývania
Realizácia nových stavieb
Verejný dlh
Rozvoj obce
Spolu obec
+ ZŠ

SPOLU OBEC + ZŠ

Schválený
rozpočet
3650,00
1700,00
26000,00
5000,00

Upravený
rozpočet
4915,00
954,00
30350,00
5820,00

Skutočnosť
31.12.2020
4915,60
954,00
30349,40
5818,95

%
plnenia
100
100
100
99,98

36.350,00
32.900,00
15.100,00
550,00
48.550,00
129.390,00
49.220,00

42.039.00
36.460,00
11.721,00
4.279,00
52.460,00
161.028,00
39.667,00

42.037,95
36.456,39
11.721,54
4.278,56
52.456,49
161.032,88
39.667,54

100
99,99
100
99,99
99,99
100
100

895.915,35
0,00
178.610,00
14.700,00

1.079.425,34
0,00
200.695,00
16.251,00

1.079.425,34
0,00
200.700.42
16.248,38

100
0
100
99,98

14.700,00
54.580,00
319.310,00
373.890,00
47.200,00
47.200,00
14.110,00
2520,00
1000,00
2900,00
3050,00
28.440,00
6100,00

16.251,00
28.355,00
414,953,00
443.308,00
37.790,00
37.790,00
9.728,00
411,00
163,00
1494,00
712,00
12.052,00
5055,00

16.248,38
28.343,94
414.863,86
443.207,80
37.783,00
37.783,00
9.703,02
410,63
163,20
1493,81
712,28
12.009,75
5054,37

99,98
99,96
99,98
99,97
99,98
99,98
99,74
99,91
100,12
99,98
100,04
99,65
99,99

58.120,00
600.025,00
600.025,00
22.000,00
11.150,00
33.150,00
480.704,00
52.000,00
532.704.00
1.923.299,00
895.915,35

29.615,00
602.104,00
602.104,00
21.926,00
10.403,00
32.329,00
577.292,00
201.069,00
778.361,00
2.234.952,00
1.079.425,34

29.547,06
601.696,22
601.696,22
21.926,28
10.402,45
32.328,73
577.288,02
201.068,63
778.356,65
2.234.635,70
1.079.425,34

99,77
99,93
99,93
100
100
100
100
100
100
99,99
100

2.819.215,25

3.314.377,43

3.314.061,04

99,99
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6.2

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2020 : príjmy a výdavky spolu

Príjmy obce
Príjmy ZŠ
Výdavky obce
Výdavky ZS
Výsledok hospodárenia - prebytok

3.301.648,52
34.864,75
2.234.635,70
1.079.425,34
22.452,23

Rozpočtový výsledok hospodárenia: príjmy – výdavky bez finančných operácií
Príjmy obce
Príjmy ZŠ
Výdavky obce
Výdavky ZŠ
Výsledok hospodárenia
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR a FO k NB
Upravený výsledok hospodárenia - schodok

2.745.695,45
19.662,53
2.018.035,51
1.079.425,34
-332.102,87
-31.833,43
-363.936,30

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020 v €

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet- prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie (nevyč. prostr. zo ŠR, FO a SF)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Príjmy z finančných operácií
Z toho: ZŠ
Obec
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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2.236.503,08
2.216.840,55
19.662,53
2.084.352,42
1.004.927,08
1.079.425,34
152.150,66
528.854,90
528.854,90
0
1.013.108,43
1.013.108,43
0
-484.253,53
-332.102,87
-31.833,43
-363.936,30
571.155,29
15.202,22
555.953,07
216.600,19
354.555,10
3.336.513,27
3.314.061,04
22.452,23
31.833,43
-9.381,20

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 peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku sa vylučujú:
a) Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku
dopravné ZŠ v sume
1.591,35 €
fond na podporu umenia- na knihy
2.000,00 €
dotácia na stravu ZŠ,MŠ
18.915,79
UPSVaR – podpora vytv. prac. miest
3.326,50 €
b) Tvorba fondu opráv za rok 2020
3.845,04 €
c) Sociálny fond /zostatok na účte SF/
2.154,75 €
CELKOM
31.833,43 €
Na základe uvedených skutočností nenavrhujeme tvoriť rezervný fond za rok 2020, nakoľko
rozpočtový výsledok hospodárenia bol schodkový. Výsledok rozpočtového hospodárenia
z celkového rozpočtu bol prebytkový, ale bežného a kapitálového rozpočtu bol schodkový.
Kapitálové výdavky boli zo značnej časti financované z príjmových finančných operácií –
prijatého úveru SZRB na financovanie rekonštrukcie a nadstavby MŠ a návratného finančného
príspevku z MFSR.
Účtovný výsledok hospodárenia: výnosy – náklady
Účtovná trieda 6: /výnosy/
Účtovná trieda 5:/náklady/
Daň z príjmov: /591/
Účtovný výsledok hospodárenia:

1.434.243,00
1.380.982,48
858,87
52.401,65

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 za obec je celkom vo výške 52.401,65 € ,
( Súvaha 138 r.)
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 je prebytkový vo výške 52.401,65 €. Celá suma bude
v roku 2020 preúčtovaná na účet 428, čo je nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých
rokov.
6.3 Rozpočet na roky 2021 – 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020
3.336.513,27

Rozpočet na
rok 2021
3.393.153,00

Rozpočet
na rok 2022
2.011.141,00

Rozpočet
na rok 2023
2.011.141,00

3.301.648,52
34.864,75

3.380.153,00
13.000,00

1.998.141,00
13.000,00

1.998.141,00
13.000,00

2.236.503,08

1.988.924,00

1.975.095,00

1.975.095,00

2.216.840,55
19.662,53

1.975.924,00
13.000,00

1.962.095,00
13.000,00

1.962.095,00
13.000,00

Kapitálové príjmy

528.854,90

1.3961.183,00

25.000,00

25.000,00

Z toho: kapit.príjmy obce
kapit. príjmy RO

528.854,90
0

1.396.183,00
0

25.000,00
0

25.000,00
0

Finančné príjmy

571.155,29

8046,00

11.046,00

11.046,00

z toho:fin.príjmy obce
fin.príjmy RO

555.953,07
15.202,22

8046,00
0

11.046,00
0

11.046,00
0

Príjmy celkom
z toho:príjmy celkom obec
príjmy celkom RO

Bežné príjmy
Z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
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Výdavky celkom

Skutočnosť
k 31.12.2020
3.314.061,04

Rozpočet na
rok 2021
3.392.095,00

Rozpočet
na rok 2022
1.964.671,00

Rozpočet
na rok 2023
1.964.671,00

Bežné výdavky

2.084.352,42

1.879.691,00

1.855.971,00

1.855.971,00

1.004.927,08
1.079.425,34

944.136,00
802.555,00

920.416,00
802.555,00

920.416,00
802.555,00

1.013.108.43

1.393.800,00

25.000,00

25.000,00

1.013.108.43
0

1.393.800,00
0

25.000,00
0

25.000,00
0

216.600,19

118.604,00

83.700,00

83.700,00

216.600,19
0

118.604,00
0

83.700,00
0

83.700,00
0

z toho:bežné výd.obce
bežné výd. RO

Kapitálové výdavky
z toho:kap.výd. obce
kap.výd. RO

Finančné výdavky
z toho:fin.výd. obce
fin.výd. RO

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
za konsolidovaný celok

7.1 Majetok

Názov

Neobežný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. Fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. Fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív
Časové rozlíšenie

Majetok SPOLU

Skutočnosť
K 31.12.2019
4.639.459,10
3.275,00
4.275.133,84
361.050,26
294.564,58

Skutočnosť
k 31.12.2020
5.248.844,61
2.975,00
4.884.819,35
361.050,26
257.018,46

Predpoklad
na rok 2021

1.012,-0,00
33.578,44
259.973,94
3.878,95

1.194,41
0,00
25.376,71
230.447,34
0,00
0,00

1087,74
0,00
20.950,00
225.150,00
0,00
0,00
4.150,00

4.937.902,63

5.509.910,59
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4.047,52

Predpoklad
na rok 2022

5.259.615,26 5.286.075,26
2.675,00
2.375,00
4.895.890,00
361.050,26
247.187,74

4.922.650,00
361.050,26
207.749,74
1250,00
0,00
22.650,00
183.849,74
0,00
0,00
4.020,00

5.510.953,00 5.497.845,00

7.2 Zdroje krytia
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho:
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Prechodné účty pasív
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky spolu:

Skutočnosť
k 31.12.2019
1.441.863,22

Skutočnosť
k 31.12.2020
1.489.035,06

Predpoklad
na rok 2021
1.504.245,00

Predpoklad
na rok 2022
1.521.765,00

1.441.863,22

1.489.035,06

1.504.245,00

1.521.765,00

1.104.240,22

1.370.591,18

1.321.458,00

1.283.580,00

419.727,81
281.003,05
1.098,-9.985,75
392.425,61
2.391.799,19
4.937.902,63

404.610,35
231.067,96
1158,00
25.833,64
707.921,23
2.650.284,35
5.509.910,59

398.500,00
228.250,00
1158,00
18.550,00
675.000,00

402.850,00
230.850,00
1180,00
16.500,00
632.200,00

2.685.250,00
5.510.953,00

2.692.500,00
5.497.845,00

7.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok k 31.12.2019

Zostatok k 31.12.2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2.674,50

9.062,75

Pohľadávky po lehote splatnosti

30.903,94

16.313,96

7.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok k 31.12.2019

Zostatok k 31.12.2020

Záväzky do lehoty splatnosti

700.730,86

635.678,31

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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8. Hospodársky výsledok za rok 2020 – vývoj nákladov
a výnosov za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

2.198.447,64

2.415.067,41

2.409.070,00

2.406.130,00

50 – Spotrebované náklady
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady n a
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčt.časov.rozlíš.
56 – Finančné náklady

249.637,42
220.944,43
1.334.560,64
4.702,81
38.704,01

255.760,14
228.062,53
1.502.145,42
6.170,35
41.256,63

254.500,00
227.800,00
1.485.250,00
3.350,00
42.500,00

253.200,00
227.300,00
1.485.250,00
3.650,00
41.800,00

282.554,58

345.080,14

356.050,00

356.050,00

22.677,35

26.773,96

27.000,00

26.500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

44.666,40

9.818,24

12.500,00

12.300,00

187,39

860,10

120,00

80,00

2.217.313,84

2.463.099,35

2.427.280,00

1.423.650,00

82.839,11

78.343,45

23.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

952.528,33

985.065,43

987.080,00

986.050,00

152.488,15
0,00

110.205,81
0,00

126.200,00
0,00

125.350,00
0,00

0,00
0,00
1.029.458,25

0,00
0,00
1.289.484,66

0,00
0,00
1.291.000,00

0,00
0,00
1.291.250,00

18.866,20

48.031,94

18.210,00

17.520,00

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady n a transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časov.rozlíš
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne 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/
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Predpoklad
rok 2021

Predpoklad
rok 2022

9. Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery v roku 2020
P.Č.

Poskytovateľ

1.

ÚPSVaR zdroj 1AC1
1AC2
111

2.
3.

5.

MDVaRR SR- cestná doprava
Okresný úrad Nitra odbor
starostlivosti o ŽP
MV SR – register obyvateľov
MV SR – register adries
MV SR - matrika

6.

Okresný úrad – odbor školstva MŠ

4.

Suma v €
6.641,65
1.172,09
9782,32
92,23

Prenesený výkon štátnej správy

202,83

Prenesený výkon štátnej správy

704,55
51,60
8.851,30

Prenesený výkon štátnej správy

2.671,00

Školské pomôcky pre
predškolákov - MŠ
ZŠ - Hmotná núdza, strava
MŠ – strava
Školské potreby ZŠ

7.
ÚPSVaR Nitra

46.402,80

8.

Účel
Aktivačná činnosť

Prenesený výkon štátnej správy

9.

ÚPSVaR Nitra
Okresný úrad – odbor školstva

132,80
850,00

Dotácia -žiaci SZP

10.
11.
12.
13.

Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva
Okresný úrad – odbor školstva

14.

Okresný úrad – odbor školstva

6.278,00
14.966,00
24.384,00
778.200,00
72.400,00
12.780,00

Vzdelávacie poukazy
Dopravné
na asistenta učiteľa
ZŠ – normat.prostriedky
Dohodovacie konanie
Učebnice - ZŠ

15.

Okresný úrad – odbor školstva

4.000,00

Dištančné vzdelávanie

16.

Okresný úrad – odbor školstva

0,00

Škola v prírode ZŠ

17.

Okresný úrad – odbor školstva

5212,00

Odmeny ZŠ

18.

MF SR

1.571,88

Voľby NRSR

19.

MF SR

3824,00

Sčítanie obyvateľstva

20.

Obvodný úrad Nitra

279,97

Odmena CO

21.

NSK – kultúra

1000,00

Kultúra

22.

Fond na podporu umenia

2000,00

Knižnica

23.
24.

Enviromentálny fond
Arriva Nitra

5000,00

25.
26.
27.

Sponzorské
Metodicko-pedagogické centrum
UPSVaR Nitra

obnova dediny – zeleň
Pomník pozostalým autobusovej
havárie
DHZ Jelenec, COVID 19
ZŠ – mzdy psychológ
Mzdy MŠ

8.400,00
3.400,00
8208,97
19.264,78
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28.
29.

MV SR
MŽP

3379,50
7522,63

Spolu:

1.059.626,90

Testovanie COVID 19
Monitoring – zberný dvor

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité a vyúčtované v súlade s ich účelom.
Obec v roku 2020 mala kapitálové príjmy v celkovej výške 528.854,90 €.
Z toho:
- príjem z predaja pozemkov bol vo výške 16.820,00 €
- dotácia na stroje a dopravné prostiedky – Zberný dvor boli vo výške 315.700,20 €
- dotácia na školské kabinety vo výške 37.749,80 €
- dotácia na nadstavbu MŠ a posilnenie vzdelávacieho procesu v sume 128.584,90 €
- dotácia na modernizáciu budovy zbrojnice vo výške 30.000,00 €
Položkou príjmových finančných operácií je aj čerpanie úveru na rekonštrukciu a nadstavbu
materskej školy vo výške 471.980,52 € , ďalej čerpanie návratnej finančnej výpomoci z MF SR
v sume 42.000,00 € a zapojenie rezervného fondu v sume 23.314,60 na úhradu kapitálových
výdavkov obce – rekonštrukcia MŠ Jelenec.
9.2.

Poskytnuté dotácie - Obec v roku 2020 poskytla dotácie:

Žiadateľ dotácie
Futbalový klub FC Jelenec
Zdravotne ťažko postihnutý
+príspevok pri narodení dieťaťa,
Jednorazová dávka jednotlivcom
ZŠ –originálne kompetencie
/ poplatky za ŠK a RN ŠJ spätne
vrátené na účet ZŠ ako originálne
Príspevok pre Rímskokatol. Cirkev
Na opravu kostolných zvonov
Príspevky na činnosť spol. org.
Mesto Nitra – stavebný úrad
OZ Jelenka
Členské príspevky – RVC, ZMOS,
Regionálne združenie podzoborských
obcí, OZ Žibrica, Ponitrianske združenie pre separovaný zber, ZO
Mikroregion Drevenica

Suma poskytnutej
dotácie

Suma použitej
dotácie

rozdiel

4.588,24

4.588,24

0,00

2.930,00

2.930,00

0,00

108.189,03
13.992,68

108.189,03
13.992,68

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

5.543,71

5.543,71

0,00

500,00

500,00

0,00

5.818,95

5.818,95

0,00
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9.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
- Modernizácia odborných učebníc základnej školy Jelenec – didaktické pomôcky
- Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Jelenec
- Strojno-technické vybavenie zberného dvora
- Modernizácia budovy zbrojnice
- Kamerový systém VII
9.4.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- dokončenie rekonštrukcie a nadstavby MŠ
- rekonštrukcia domu smútku
- rekonštrukcia sobášnej miestnosti
- oprava miestnych komunikácií – ulica Gaštanová
- dobudovanie kanalizácie v obci
9.5.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

V Jelenci, dňa 27.09.2021
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