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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 2020.
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.
Obec začala svoj rok bez schváleného rozpočtu. Samosprávu obce zaťažila novovzniknutá
pandemická situácia, chaos v ústrednom krízovom riadení štátu a zavádzanie nových
a nejasných opatrení obyvateľstvo frustrovalo, riešenie situácie zostalo na pleciach starostky
obce a zamestnankýň obecného úradu. Pandemická situácia sa podpísala na dianie vo všetkých
sférach života obce, ku ktorej sa pridal ďalší údel vo forme povodní z prívalových dažďov.
Problém povodní z prívalových dažďov je dlhoročne neošetrený problém obce, aj keď
v územnom pláne z roku 2007 existujú odporúčané opatrenia, zostal problém neriešený aj v roku
2010, keď boli povodne podobného rozsahu. Počas júnových povodní došlo k podmočeniu
schátralého a zdevastovaného domu v tesnej blízkosti rodinného domu mladej rodiny, kde
mohlo dôjsť k ohrozeniu na zdraví a životoch, z toho dôvodu bola vyhlásená mimoriadna
situácia a III. stupeň povodňovej aktivity. Od tohto obdobia do jesene počas povodňových
záchranných prác došlo k asanácii dvoch schátralých rodinných domov, navýšení hrádzí,
vybudovaní dočasných hrádzí v intraviláne obce a začali sa čistiť rigoly v ohrozených
lokalitách, miestami až desaťročia zanedbané a miestami novovybudované rigoly, oprava,
betónovanie podmytej vozovky v ohrozenej lokalite. Najvýznamnejšie realizované investičné
akcie v roku 2020 bolo vybudovanie novej elektrickej prípojky Malé futbalové ihrisko,
vybudovanie novej elektrickej prípojky Mária dvor a rekonštrukcia miestneho rozhlasu Mária
dvor.
Obec podporila TJ Belá organizáciou II. Športového plesu, vďaka patrí zamestnankyniam
obecného úradu, ktoré pod vedením starostky zorganizovali celý chod plesu. Podporou VÚC
sme zorganizovali akcie Dedinskú veselicu s vernisážou a Sedliacku olympiádu. Tradičné
Oslavy jubilantov ako aj všetky ďalšie plánované kultúrne a športové podujatia boli
nezrealizované z dôvodu pandémie.
Za pozitívny výsledok za rok 2020 je úroveň triedenia, ktorá v porovnaní s rokom 2018 bola
9,44% , za rok 2019 to bolo už 34,53 % a za rok 2020 až 46,23%.
Za pozitívne hodnotím aj nevyhnutný význam prevádzkovej pracovnej sily a využitie ľudských
zdrojov z projektu §52a a §54, vďaka tomu sme dokázali zveľaďovať našu obec a zlepšiť
sociálnu pomoc obyvateľom. Všetky budovy vrátane aj MŠ máme pravidelne upratované
a postupne odstraňujeme nedostatky, opravujeme svojpomocne. Môžme spomenúť oplotenie
kultúrneho domu a hlavne ručne vyčistené rigoly, z ktorých odstránili desaťročné bahno
z predošlej povodne. Napriek tomu, že obec bola zaplavená bahnovými nánosmi viackrát
a ohrozené lokality barikádovali hrádze postavené s vrecami naplnenými pieskom, udržiavanie
verejnej zelene a výsadba okrasných rastlín v obci priniesla obci sofistikovanejší vzhľad.
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V rámci našich možností skrášľujeme našu obec, v ktorej sú zahraniční návštevníci častými
návštevníkmi. Kvetinové dary z Veresegyházu sme pravidelne ošetrovali vďaka využitiu
ľudských zdrojov z daných projektov.
Tento rok som ako starostka pozitívne vyzdvihla a ocenila niektorých našich obyvateľov
ocenením Szép porta. Jedno ocenenie putovalo mladej rodine, ktorá si v našej obci postavila
rodinný dom od základov a svoju nehnuteľnosť vzorovo esteticky svojpomocne zveľaďujú
počas celého roka. Ocenenia získali aj vdova a vdovec v dôchodkovom veku, ktorí taktiež svoje
nehnuteľnosti napriek svojmu vysokému veku nielen pravidelne udržiavajú, ale svojou
kreativitou a tvorivosťou výnimočne skrášľujú.
Tak ako po uplynulé roky, tak aj v roku 2020 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. Rok 2020 bol výnimočne náročným
rokom, ktorý zmenil plány nášho každodenného bytia, tak v súkromnom živote ako aj v živote
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: Adriana Bitter – učiteľka, poverená riaditeľka
Hajnalka Balážová – 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 : 37,28 obyv. na km 2, k 31.12.2020 je počet obyvateľov 336,
z toho obyvateľov na trvalý pobyt 324, obyvateľov na prechodný pobyt 12.
Národnostná štruktúra : 77,47 obyvateľov je maďarskej národnosti
22,22 % obyvateľov je slovenskej národnosti
0,31 % obyvateľov je českej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov sú katolíci
Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov k 31.12.2019 = 322
Prisťahovaní = 6
Odsťahovaní = 0
Narodení = 2
Zomrelí = 6
Počet obyvateľov k 31.12.2020 = 324
5.3.
Symboly obceErb 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 Belá začala v roku 2020 hospodáriť s rozpočtovým provizóriom.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2019 bol poslankyňou obecného zastupiteľstva
predložený pozmeňujúci návrh rozpočtu obce na rok 2020, ktorý návrh obecné zastupiteľstvo
schválilo uznesením č. XII/72/13122019 bod A) a B).
Starostka obce využila sistačné právo a uznesenie nepodpísala. V zmysle §10 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je obec povinná pri zostavovaní rozpočtu prednostne zabezpečiť krytie
všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi. V zmysle §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná zostaviť svoj bežný
rozpočet ako prebytkový alebo vyrovnaný. Poslancami predložený bežný rozpočet na rok 2020
bol zostavený ako schodkový.
8

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.02.2020 uznesením
č. XIV/83/12022020. 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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu
na rok 2020. Celkový rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
 prvá zmena schválená dňa 30.04.2020 uznesením č. XV/94/30042020
 druhá zmena schválená dňa 22.10.2020 uznesením č. XVIII/120/22102020
 tretia zmena schválená dňa 22.10.2020 uznesením č. XVIII/121/22102020
 štvrtá zmena schválená dňa 18.12.2020 uznesením č. XX/130/18122020
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

211 191,00

270 787,00

249 560,02

92,16

186 191,00
0,00
25 000,00
201 136,00

205 960,00
20 700,00
44 127,00
260 732,00

198 930,09
20 700,00
29 929,83
216 074,19

96,59
100,00
67,83
82,87

176 136,00
25 000,00
0,00
10 055,00

235 728,00
25 000,00
4,00
10 055,00

207 266,76
8 803,43
4,00
33 485,83

87,93
35,21
100,00

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

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
- v bežnom rozpočte príjmy:
- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019 o 2,45 %, čo
predstavuje sumu 3 119,18EUR.
-

vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:
- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 6 845,00 EUR.

V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
-

v bežnom rozpočte v dôsledku povodní, ktoré zasiahli obec dňa 10.06.2020
a 17.06.2020, kedy bola v obci viackrát vyhlásená mimoriadna situácia, III. a II. stupeň
povodňovej aktivity – následkom prívalového dažďa, búrok značného rozsahu boli
zatopené pivnice rodinných domov, zaplavené cesty, chodníky, komunikácie a verejné
priestranstvá. Bahnom a nánosmi boli zanesené odvádzacie járky, rigoly miestny park a
zajačia hrádza v dotknutých lokalitách. Výdavky na povodňové záchranné práce počas
povodne od 10.06.2020 do 27.08.2020 boli vo výške 32 956,63 EUR, z toho
materiálové náklady vo výške 2 698,47 EUR a služby vo výške 30 258,16 EUR.

-

v kapitálovom rozpočte nerealizované investičné akcie:
- rekonštrukcia chodníka vo výške 8.000,00 EUR.
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce
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
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
198 930,19
198 930,19

207 266,76
207 266,766

- 8 336,57
20 700,00
20 700,00

8 803,43
8 803,43

11 896,57
3 560,00
- 7 439,97
- 3 879,97
29 929,83
4,00

29 925,83
249 560,02
216 074,19
33 485,83
- 7 439,97
26 045,86

Prebytok rozpočtu v sume 3 560,00 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 sa upravuje o sumu vo výške 7 439,97 EUR,
a to o:
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 890,69 EUR, a to na:
- prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní SODB 2021
v sume 369,89 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 520,80 EUR
 nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 4 549,28 EUR
 nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov na elimináciu povodňových škôd
v sume 2 000,00 EUR
a takto zistený schodok v sume -3 879,97 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný
 z finančných operácií v sume - 3 879,97 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 29 925,83 EUR, bol použitý na :
 vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume -3 879,97
EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

249 560,02

211 191,00

188 737,00

0,00

198 930,19
20 700,00
29 929,83

186 191,00
0,00
25 000,00

186 436,00
0,00
2 301,00

0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

216 074,19

201 136,00

188 737,00

0,00

207 266,76
8 803,43
4,00

176 136,00
25 000,00
0,00

186 436,00
2 301,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

344 564,37
286 816,98

342 345,51
274 280,32

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

402,00
187 916,22
85 962,10
67 130,05

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

0,00
0,00
0,00
1 062,44
66 067,61
0,00
0,00
935,14

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

11

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2020

344 564,37
238 091,31

342 345,51
234 221,61

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

0,00
0,00
234 221,61
22 636,30

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

500,00
890,69
109,96
14 290,65
6 845,00
85 487,60

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastok prijatých návratných finančných výpomoci z MF SR

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

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

1 566,66
0,00

1 062,44
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 2019

12 007,80
0,00

Zostatok
k 31.12 2020

14 400,61
0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pokles záväzkov voči zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu
- nárast záväzkov voči dodávateľom, transferov a ostatného zúčtovania so subjektami
mimo verejnej správy, iných záväzkov a nevyfakturovaných dodávok.
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9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

205 852,49

226 939,17

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

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

26 803,66
59 367,64
113 602,97
256,18
862,64

22 566,35

21 840,09

1 359,19
0,00
3 742,51

905,99
0,00
3 300,00

5,10

0,00

Výnosy

185 671,36

223 069,47

3 525,08
0,00

2 993,66
0,00

0,00
161 956,96

0,00
166 956,72

3 109,96
420,00

27 085,93
420,00

27,14
0,00
16 038,00

0,00
0,00
25 613,16

- 20 181,13

- 3 869,70

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/

Hospodársky výsledok za rok 2020 v sume – 3 869,70 EUR bol zúčtovaný na účet 428 020 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2020.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 226 939,17 EUR, čo predstavuje
nárast nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške
205 852,49 EUR.
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Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- ostatné služby vo výške 59 367,64 EUR (najmä v dôsledku povodní)
- mzdové náklady vo výške 83 244,50 EUR
- sociálne náklady vo výške 30 358,47 EUR
- odpisy vo výške 21 840,09 EUR.
Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 223 069,47 EUR, čo predstavuje
nárast výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške
185 671,36 EUR.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- daňové výnosy samosprávy vo výške 158 481,21 EUR
- tržby z predaja majetku vo výške 20 700,00 EUR
- výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR vo výške 17 275,55 EUR.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva

Účelové určenie
grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
519,00

ÚPSVR, Nové Zámky

Výchova a vzdelávanie v MŠ
Dotácia na stravu pre dieťa v MŠ

Ministerstvo vnútra SR

CO, odmena skladníka

119,99

Ministerstvo financií SR

Voľby NR SR

719,50

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na matriku

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

806,40

2 407,58
108,57
27,60
480,31

Doprava

14,21

Okresný úrad ŽP Nitra

Životné prostredie

31,25

ÚPSVR Nové Zámky

§52a refundácia

345,24

ÚPSVR Nové Zámky

§54 refundácia
§50j refundácia z r. 2019

345,24

ÚPSVR Nové Zámky
ÚPSVR Nové Zámky

1 122,78

Štatistický úrad SR

Osobitný príjemca - Prídavok na
dieťa
Príspevok na úhradu časti mzdy
zamestnanca MŠ
SODB 2021

Environmentálny fond Bratislava

Príspevok za uloženie odpadov

309,98

VÚC Nitra

Dotácia na kultúru

900,00

VÚC Nitra

Dotácia na šport

981,00

Fyzická osoba

Tuz.bežný grant na elimináciu
povodň. škôd

ÚPSVR Nové Zámky

274,45
6 325,37
1 360,00

2 000,00
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantov a
transferov
COVID-19 I. vlna
COVID-19 II. vlna

Suma prijatých
prostriedkov
v EUR
652,40
869,11

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 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

TJ Družstevník Belá

- na futbalovú činnosť

Klub dôchodcov

- na prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

Suma poskytnutých
prostriedkov
v EUR
1 000,00
307,60

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.
Dotácie boli krátené o 76,34 % v sume 1 122,40 EUR čo malo negatívny vplyv na fungovanie
organizácií v neziskovom sektore.

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
-

vybudovanie novej elektrickej prípojky Malé futbalové ihrisko
vybudovanie novej elektrickej prípojky Mária dvor
rekonštrukcia miestneho rozhlasu Mária dvor

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

úprava odvodňovacích priekop s bezpečnostným prvkami (mostíky, zábradlia)
výmena amortizovaných okien a vchodových dverí na budove obecného úradu,
zodpovedajúce bezpečnostným a energetickým kritériam
rekonštrukcia amfiteátra oprava javiska, výmena zhnitých nosných trámov javiska, náter
oprava interiéru v Dome smútku - nová omietka a maľovka, výmena okien, dverí
a nábytku-stojany na vence,
výmena odkvapových žľabov na kultúrnom dome
oplotenie zberného dvora
oprava oplotenia materskej školy vedľa pozemku s rod. domom so súp. č. 23 Boroš
oprava unimobunky vedľa obecného úradu
výroba a osadenie stojana na turisticko-cyklistickú mapu
oprava fasády kultúrneho domu (spodná časť)
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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
a) Obec vedie súdne spory ohľadne určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:





J. Vážan proti Obec Belá,
Ing. Balážová proti Obec Belá,
p. Kršková proti Obec Belá,
p. Vážan a spol. proti Obec Belá.

b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce:
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19
(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a
negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv
na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne
očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov
z podielových daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo
vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných
aktivít. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je
možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na
účtovnú jednotku.

Vypracovala: Ing. Helga Takácsová

Schválila: Klaudia Pintérová

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