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1. Úvodné slovo starostky obce
Individuálna výročná správa obce Belá so štandardnou štruktúrou o stave a hospodárení obce je
vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na
základe výsledkov ekonomických ukazovateľov počas roka 2019.
Obec Belá plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy
Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní
plnenia základných funkcií samosprávy, ako i plnení kompetencií vyplývajúcich z preneseného
výkonu štátnej správy.
V priebehu roka sa nám podarilo zrealizovať tieto investičné akcie: rekonštrukcia materskej
školy-oprava strechy, rekonštrukcia Domu smútku- oprava strechy, rekonštrukcia járkov- oprava
miestnej komunikácie asfaltovaním, oprava detských ihrísk a lavičiek v miestnom parku a na
školskom dvore, maľovka interiéru budovy OcÚ, opravy v budove MŠ a ŠJ.
Obec podporila TJ Belá pri organizovaní 1. Športového plesu a Hodovej zábavy. Podporila aj
MŠ pri organizovaní Retroplesu. V spolupráci s Château Béla sa nám podarilo osláviť
netradične Oslavy jubilantov a tento deň sme využili ako dňom vďaky a úcty. Počas tejto akcie
sme sa poďakovali aj za spoluprácu Château Béla, primátorovi mesta Veresegyház, miestnemu
spevokolu Kék Szivárvány a spomenuli sme si aj na novonarodených, ale aj zosnulých v danom
roku.
Za pozitívny výsledok za rok 2019 je úroveň triedenia, ktorá v porovnaní s rokom 2018 bola
9,44% a za rok 2019 je to 34,53 %. K tomuto pozitívnemu výsledku určite významne pričinila
možnosť odvozu odpadu do zberného dvora, ktorý je sprístupnený občanom každú sobotu od
10.00 do 14.00 hodiny. Na miestnom dvore pod riadením poverených osôb sa odpad separuje
a tým v intraviláne a v extraviláne nezaznamenávame čierne skládky odpadu.
Za pozitívne hodnotím aj prijatie prevádzkovej pracovnej sily na OcÚ a využitie ľudských
zdrojov z projektu §52a a §54j, vďaka tomu sme dokázali zveľaďovať našu obec a zlepšiť
sociálnu pomoc obyvateľom. Všetky budovy vrátane aj MŠ máme pravidelne upratované
a postupne odstraňujeme nedostatky, opravy. Hlavne budova OcÚ a jej okolie svojou estetickou
úpravou dôstojne v rámci našich možností reprezentujú našu obec, v ktorej sú zahraniční
návštevníci častými návštevníkmi.
Tak ako po uplynulé roky, tak aj v roku 2019 sme hospodárne a efektívne vynakladali finančné
prostriedky na rozvoj a zveľaďovanie našej obce. Veľká vďaka patrí všetkým občanom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili k zveľaďovaniu našej obce.

Klaudia Pintérová, starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:

Obec Belá
943 53 Belá 32
00308781
starosta
036/7586111
oubela@mail.viapvt.sk
www.obec-bela.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce: Klaudia Pintérová
Zástupca starostky obce: Mgr. Edita Hakkeová
Hlavný kontrolór obce: Ildikó Leszkó
Obecné zastupiteľstvo: Milan Balázs, Ing. Margita Bitterová, Mgr. Edita Hakkeová, Ignác Tóth,
Michal Varga
Komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia financovania, rozpočtu, sociálnej starostlivosti a správy majetku obce
Komisia ochrany pôdneho fondu a životného prostredia
Komisia výstavby, rozvoja a propagácie obce
Komisia kultúry, voľnočasových aktivít a práce s mládežou

Obecný úrad:

Erika Kollárová – dane a poplatky, pokladnica, evidencia obyvateľstva,
vedúca školskej jedálne
Ing. Helga Takácsová – účtovníctvo, rozpočtovníctvo, personalistika, matrika,
register adries,
Marieta Huslička – individuálne rutinné práce

Materská škola: Hajnalka Balážová – učiteľka, poverená riaditeľka
Adriana Bitter – učiteľka
Školská jedáleň: Mária Dobrocsányiová – kuchárka

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a jej obyvateľov, zabezpečovanie kvalitných služieb
pre obyvateľov obce ako aj návštevníkov.
Vízie obce:

Zvýšenie kvality života občanov obce, úprava miestnych komunikácií.

Ciele obce:

Vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých obyvateľov obce.
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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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Belá leží na juhu západného Slovenska v okrese Nové Zámky
v Nitrianskom kraji, na východe malej Dunajskej kotliny, severozápadne od Štúrova, v kotline
Belanských kopcov. Do Belej sa možno dostať buď z cesty Komárno-Štúrovo odbočením v obci
Mužla, alebo odbočkou z cesty Nové Zámky-Štúrovo. Najbližšie mesto Štúrovo je od Belej
vzdialené len 9 km. Do Nových Zámkov je 45 km, do Komárna 47 km, do Levíc 65 km, do
Bratislavy 140 km.
Susedné mestá a obce : mesto – Štúrovo, obce - Ľubá, Mužla, Gbelce
Celková rozloha obce : 869 ha
Nadmorská výška : 186 m n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 39,83 obyv. na km2, k 31.12.2019 je počet obyvateľov 322
Národnostná štruktúra : 77,44 obyvateľov je maďarskej národnosti
22,26 % obyvateľov je slovenskej národnosti
0,30 % obyvateľov je českej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov sú katolíci
Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov k 31.12.2018 = 334
Prisťahovaní = 3
Odsťahovaní = 10
Narodení = 1
Zomrelí = 6
Počet obyvateľov k 31.12.2018 = 322
5.3. Symboly obce
Erb obce :
v zelenom štíte pod dvoma zlatými položenými klasmi – vľavo dlhším –
strieborné, hrotmi nadol smerujúce radlice, ovenčené zlatými ratolesťami.
Vlajka obce : pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách
bielej (2/4), zelenej (¼) a žltej (1/4). Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je troma cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce : je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC BELÁ“.
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5.4. História obce
Prvá písomná zmienka o Belej pochádza z roku 1138, kedy bola vydaná Dömöšská listina podľa
ktorej bola obec majetkom Dömöšského prepošstva. V rokoch 1247 a 1257 sa spomína obec
Belá (Boros Béla) ako majetok kapituly a majetok kráľovnej. Kráľovná Alžbeta darovala polia
Petrovi, synovi Mikuláša Karvaja z rodu Zovard, za jeho zásluhy v bitke na Moravskom poli
(1278). V roku 1367 kráľ Ľudovít daroval obec Jákovi, synovi Mikuláša Ebnbrandiho. V roku
1434 kráľ Žigmund daroval obec Tomášovi a Bálintovi Pogánytelkimu ako odmenu za zásluhy
v boji proti husitom.V roku 1507 už v dokumentoch nachádzame zmienku o Veľkej a Malej
Belej. Okolo roku 1543 Turci obec obsadili a neskôr aj zničili. V roku 1700 sa už obec uvádza
ako majetok Eszterházyovcov. V roku 1732 obec vlastnil Jozef Tersztyánszky. Zároveň sa
začala rekonštrukcia kaštieľa na francúzsky barokový štýl. V roku 1770 sa obec stala majetkom
zemepána Andrása Töröka, župana Oravskej župy. V roku 1900 patrilo viac ako polovica obce
Dr. Žigmundovi Bródymu, ktorý dal v roku 1905 postaviť v obci školu. Kaštieľ
a k tomu
prislúchajúce hospodárstvo sa stal od roku 1909 vlastníctvom rodiny Ullmannovcov. Od roku
1939 bol vlastníkom veľkostatkár barón Juraj Ullmann, ktorý v októbri 1942 daroval celý
majetok svojim trom deťom ( Juraj, Alžbeta, Peter). V roku 2000 celý pozemok s kaštieľom
odkúpila od štátu vnučka Juraja Ullmanna, grófka Ilona von Krockow a pustlia sa do veľkolepej
rekonštrukcie. V roku 2007 sa dokončila prestavba kaštieľa.
5.5. Pamiatky
Kaštieľ – Château Béla
Exluzívny historický barokový zámok, ktorý bolv roku 2007 zrekonštruovaný. Prostredie s 45
exkluzívnymi izbami a apartmánmi, zámok je obklopený udržiavanou záhradou a ponúka
reštauráciu a vináreň.
Kostol
Dal v roku 1776 postaviť András Török, župan Oravskej župy, ktorý kaplnku prestaval na
kostol. Jeho vnútorný priestor je riešený v neskorobarokovom štýle.
Socha sv. Jána Nepomuckého
Bola postavená v roku 1758 v strede obci. Je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, ktorá je
zapísaná do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR.
Pamätník sv. Krištofa
Nachádza sa na pravom okraji cesty smerom z obce do Mužle – dal postaviť v roku 1939 barón
Juraj Ullmann po autonehode so šťastným koncom.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje jedna jednotriedna Materská škola bez
právnej subjektivity (MŠ), ktorej zriaďovateľom je obec. Sídli na adrese Belá 24. Súčasťou MŠ
je aj Školská jedáleň, zároveň zabezpečuje aj poskytnutie teplej stravy formou donášky pre
dôchodcov alebo zdravotne odkázaným. Základná škola – v obci nie je zriadená žiadna.
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6.2. Zdravotníctvo
V obci je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre dospelých, raz za dva týždne ordinuje
obvodný lekár zo susednej obce z Mužle. V ostatných dňoch občania navštevujú svojich
obvodných lekárov, zubných lekárov a lekárov špecialistov v susednom meste Štúrovo
a v obciach Mužla a Gbelce. Najbližšia nemocnica je v okresnom meste Nové Zámky. Lekárne
a výdajne liekov v obci nie sú.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec Belá nie je zriaďovateľom žiadnych zariadení sociálnych služieb a neposkytuje žiadnu
sociálnu službu. Prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky aktivačné práce.
6.4. Kultúra
V obci je kultúrny dom, v ktorom sa organizujú rôzne podujatia ako tradičný majáles, oslava
deň matiek, kultúrny festival obce, hodové zábavy, oslava jubilantov, Vianočné posedenie za
účasti a pomoci učiteľky a detí z Materskej školy a miestnych organizácií, ako je Ženský
spevokol Kék Szivárvány, Klub dôchodcov, Pro Bela, Csemadok a Zväz záhradkárov.
V obci je aj knižnica, ktorá sa nachádza v budove kultúrneho domu. Knižný fond sa pravidelne
dopĺňa. Občania si môžu knihy vypožičiavať raz za týždeň.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Predajňa potravinárskeho tovaru: COOP JEDNOTA Nové Zámky

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2018 uznesením
č. II/15/11122018.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
 prvá zmena schválená dňa 31.07.2019 uznesením č. VII/50/31072019
 druhá zmena schválená dňa 22.08.2019 uznesením č. VIII/55/22082019
 tretia zmena schválená dňa 31.10.2019 uznesením č. XI/63/31102019
 štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. XII/67/13122019
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

162 900,00

283 260,00

283 237,75

100,00

142 900,00
0,00
20 000,00
162 900,00

178 339,00
46 958,00
57 963,00
283 260,00

178 318,09
46 957,12
57 962,54
279 759,18

100,00
100,00
100,00
98,76

142 900,00
20 000,00
0,00
0,00

178 339,00
57 888,00
47 033,00
0,00

176 553,56
57 887,81
45 317,81
3 478,57

98,99
100,00
0,00

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
178 318,09

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

178 318,09

176 553,56
176 553,56

1 764,53
46 957,12
46 957,12

57 887,81
57 887,81

-10 930,69
- 9 166,16
-25,88
- 9 192,04
12 648,73
4,00

12 644,73
283 237,75
279 759,18
3 478,57
-25,88
3 452,69

Hospodárenie obce za rok 2019 je prebytok vo výške 3 478,57 EUR. Z tohto prebytku sa
vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku na stravu pre deti v hmotnej núdzi a nevyčerpané
prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu vo výške 25,88 EUR. Upravené
hospodárenia obce za rok 2019 je prebytok vo výške 3 452,69 EUR.
,
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7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

283 237,75

211 191,00

187 737,00

188 737,00

178 318,09
46 957,12
57 962,54

186 191,00
0,00
25 000,00

185 436,00
0,00
2 301,00

186 436,00
0,00
2 301,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

279 759,18

201 136,00

187 737,00

188 737,00

176 553,56
57 887,81
45 317,81

176 136,00
25 000,00
0,00

185 436,00
2 301,00
0,00

186 436,00
2 301,00
0,00

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

368 893,89
300 981,49

344 564,37
286 816,98

5 496,00
209 523,39
85 962,10
66 928,08

474,00
200 380,88
85 962,10
57 062,45

0,00
0,00
0,00
1 687,09
65 240,99
0,00
0,00
984,32

0,00
0,00
0,00
1 566,66
55 495,79
0,00
0,00
684,32

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2019

368 893,89
258 277,54

344 564,37
238 091,31

0,00
0,00
258 277,54
55 272,05

0,00
0,00
238 091,31
12 647,85

420,00
0,00
673,35
54 178,70
0,00
55 344,30

420,00
20,40
220,05
11 987,40
0,00
93 825,21

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

1 687,09
0,00

1 566,66
0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok (nedoplatky na dani z nehnuteľností a poplatkov za odpad)

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

8 864,89
45 313,81

Zostatok
k 31.12 2019

12 007,80
0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles záväzkov (úhrada dodávateľovi za projekt „Rekonštrukcia chodníkov v obci
Belá“).
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na 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 časového rozlíšenia
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/

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

175 892,31

205 852,49

23 145,93
37 161,22
92 653,51
129,58
72,57

26 280,20
33 222,86
113 464,72
55,68
5 160,98

19 196,00

22 566,35

783,50
0,00
2 750,00

1 359,19
0,00
3 742,51

0,00

5,10

174 628,76

185 671,36

3 048,19
0,00

3 525,08
0,00

0,00
152 483,37

0,00
161 956,96

3 109,96
360,00

3 109,96
360,00

0,00
0,00
15 627,24

27,14
0,00
16 038,00

- 1 263,55

- 20 181,13

Hospodársky výsledok za rok 2019 v sume - 20 181,13 EUR bol zúčtovaný na účet 428 019 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2019.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 205 852,49 €, čo predstavuje
nárast nákladov oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške
175 892,31 €.
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Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 82 454,34 €
- sociálne náklady vo výške 31 010,38 €
- odpisy vo výške 22 566,35 €
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 5 160,98 € (nárast oproti roku 2018,
na projektové dokumentácie: vybudovanie komunitného centra, nákup komunálnej
techniky a rekonštrukcia sochy Sv. Jána Nepomuckého neboli obdržané dotácie
a nebudú sa financovať ani z vlastných prostriedkov).
Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 185 671,36 €, čo predstavuje
nárast výnosov oproti roku 2018, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 174
628,76 €.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 113 148,61 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 27 944,65 €
- daň za ubytovanie vo výške 10 519,30
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 934,43 €.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie
grantov a transferov

Suma
prijatých
prostriedkov v
EUR

Okresný úrad Nitra, Odbor školstva

Výchova a vzdelávanie v MŠ

230,00

ÚPSVR, Nové Zámky

199,20

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na stravu pre dieťa v HN
CO, odmena skladníka

Ministerstvo financií SR

Voľby prezid. SR I. kolo

570,62

Ministerstvo financií SR

Voľby prezid. SR II. kolo

490,62

Ministerstvo financií SR

Voľby do EP 2019

623,52

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na matriku

2 237,92

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na register obyvateľov

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na register adries
Stavebný poriadok

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR / MDVaRR
MDVaRR

107,60

108,24
42,00
428,37

Doprava

14,17

Okresný úrad ŽP Nitra

Životné prostredie

30,66

ÚPSVR Nové Zámky

§52a

319,26

ÚPSVR Nové Zámky

§50j

2 245,56

1. Asociáca šk. stravovania

Dotácia na stravu

PPA-Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka

Rekonštrukcia dopravnej
infraštruktúry Obce Belá (chodník)

20,00
46 957,12
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 01/2010 a jeho dodatku
č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie
bežné výdavky

Ženský spevokol Kék
Szivárvány
Klub dôchodcov

- na kultúrne podujatia organizované v roku 2019

Suma poskytnutých
prostriedkov
v EUR
249,45

- na prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

249,73

OZ Pro Bela

- na 6. Adventný koncert

250,00

TJ Družstevník Belá

- na futbalovú činnosť

2 250,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

rekonštrukcia budovy MŠ, strecha
rekonštrukcia budovy Dom smútku
rekonštrukcia járkov – oprava miestnej komunikácie asfaltovaním

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

rekonštrukcia miestneho rozhlasu Mária Dvor
verejné osvetlenie – vybudovanie prípojky
úprava okolia Oddychovej zóny (malé FI)
rekonštrukcia chodníka
úprava odvodňovacích priekop.

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 eviduje súdne spory ohľadne určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:
1. I.Hollósyová, R. Vážanová proti Obec Belá,
2. J. Vážan proti Obec Belá.
Vypracovala: Ing. Helga Takácsová

Schválila: Klaudia Pintérová

V Belej, dňa 01.04.2020

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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