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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení Obidčania!
Rok 2020 bol kvôli pretrvávajúcim preventívnym opatreniam koronavírusu COVID-19 iný,
ako predchádzajúce. Obec nemohla organizovať verejno-kultúrne podujatia pre občanov
a rodákov obce. Plánovanie investícií bolo pomerne zložité, keďže sme nemali istotu, či na účet
obce nabehnú všetky plánované príjmy.
Aj napriek zložitej situácii obec tak, ako doposiaľ plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej
vyplývajú najmä z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Ústavy Slovenskej
republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní
samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej
správy. Okrem týchto povinností obec musela zabezpečovať aj ďalšie nečakané úlohy, ktoré jej
vyplynuli z pandemickej situácie zapríčinenej vírusom COVID-19. Aj napriek neľahkej situácií
obec pokračovala v skrášľovaní a zveľaďovaní obce v investičných aktivitách a získavaní
finančných prostriedkov na projekty, ktoré by sa mohli v našej obci zrealizovať.
V roku 2020 sme začali s rekonštrukciami interiéru kultúrneho domu, vykonávali sa
prípravné práce pre výstavbu parku (osadenie žumpy, zapojenie infraštruktúry...), pre
zjednodušenie verejno-prospešných prác sa nakúpil automobil Volkswagen transportér
v hodnote 4950 € a 2 nové krovinorezy STIHL. Svojpomocne sme postupne opravovali chyby
na miestnych komunikáciách asfaltovaním. Pre skvalitnenie infraštruktúry pri obytných
domoch sme postavili stojany na bicykle v hodnote 1737,66 €. Na dvore materskej školy sme
museli odstrániť zničenú azbestovú strechu (600 €) a rekonštruovať úložný priestor pre hračky
v exteriéri. Na jeho miesto sme osadili plechovú garáž (478 €). Obec využila možnosť získania
návratnej

bezúročnej

pôžičky,

ktorú

poskytlo

Ministerstvo

financií

v

hodnote

17 741 €. Obec podporila fungovanie spoločenských organizácií v roku 2020 v hodnote 2725 €.
Obec aj v roku 2020 pokračovala v nastúpenom trende získavania finančných prostriedkov
z dotácií.

Čiastočne

z dotácie

Nitrianskeho

samosprávneho

kraja,

čiastočne

zo samofinancovania sa opravila strecha prezliekarne na futbalovom ihrisku v sume 2162,64 €
a kúpil sa servisný cyklostojan v hodnote 1284 € V rámci podpory chránenej dielne sa
zmodernizovalo vybavenie obecnej knižnice a získali sa finančné prostriedky aj na pokrytie
mzdových nákladov v celkovej hodnote 5545,48 €. Z poskytnutých prostriedkov na sčitovanie
domov a bytov sa v roku 2020 minulo 2736 €. Obec získala z Environmentálneho fondu
dotáciu 818,67 €, ktoré sa minuli na odpadové hospodárstvo. Za podpory Európskej únie
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v rámci projektu WIFI4EU získala obec dotáciu v hodnote 15 000 €, vďaka ktorej sa na území
obce vybudovali FREE WIFI spoty.
Vážení občania, napriek zložitému roku, sme sa snažili spraviť pre rozvoj obce, čo bolo
v našich silách. Dúfam, že sa nám na budúci rok podarí zrealizovať aj podujatia, ktoré
sa museli kvôli pandémii presunúť. Na záver pokladám za potrebné vysloviť úprimné
poďakovanie zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnej
kontrolórke,

pedagogickým

zamestnancom

obce,

verejnoprospešným

pracovníkom,

spoločenským organizáciám, ako aj občanom, ktorí sa zúčastňovali na dianiach v obci, ale aj
nemenovaným

občanom,

ktorí

svojimi

aktivitami

prispievajú

k

zveľaďovaniu

a zviditeľňovaniu obce, za ich obetavú prácu pre obec a zodpovedné plnenie povinností.

S úctou,
Ing. Monika Vajda
starostka obce Obid
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Obid

Sídlo:

Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid

IČO:

36105058

Štatutárny orgán obce:

Ing. Monika Vajda

Telefón:

036 758 2187

E-mail:

starosta@obid.sk

Webová stránka:

www.obid.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Starosta obce je predstaviteľ a najvyšší výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách
obce. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. Funkcia starostu je verejná funkcia.
Starostkou obce Obid je: Ing. Monika VAJDA.
Zástupca starostu obce:
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta, ak tak neurobí, zástupcu volí obecné zastupiteľstvo. Zástupcom
starostky obce je poslanec: Mgr. Zsolt SZABÓ.
Hlavný kontrolór obce:
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Jeho funkčné obdobie je
šesťročné. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Hlavnou kontrolórkou obce je:
Mgr. Erika KLACSÁNOVÁ.
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Poslancami obecného zastupiteľstva obce
Obid sú: Ladislav BENEFI, Ján BUGLOS, Tomáš PÁLDI, Alžbeta PÁLDIOVÁ,
Bernardína POTFAYOVÁ, Mgr. Zsolt SZABÓ a Mgr. Klaudia SZABÓOVÁ.
Komisie:
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom. Stále komisie obecného zastupiteľstva v obci Obid sú:
-

Komisia financií, výstavby a ochrany životného prostredia – predseda Ladislav
BENEFI
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-

Komisia kultúry, športu a sociálnych vecí – predseda Mgr. Zsolt SZABÓ

-

Mandátová komisia – predseda: Ladislav BENEFI

-

Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ladislav BENEFI

Obecný úrad:
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu obce. Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomnosti obce. Zabezpečuje odborné podklady
a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií. Vypracúva písomné
vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia obce.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Starostlivosť o rozvoj obce a obyvateľov. Zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom
obce podnikateľom a návštevníkom obce.
Vízie obce:
Zvýšenie kvality života občanov a podnikateľského prostredia, dobudovanie infraštruktúry
a vytváranie priestorov na voľnočasové aktivity.
Ciele obce:
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Obid po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej
a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov a zároveň
uchovávať kultúrne dedičstvo.

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 potreby jej obyvateľov.
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5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Obec sa rozprestiera na Podunajskej nížine, na ľavom brehu Dunaja, 7 kilometrov na západ
od mesta Štúrovo, pri štátnej hranici s Maďarskom.
Odlesnený chotár je súčasťou roviny, ktorá je vytvorená z nánosov s mierne zvlneným
terénom, pretkaným ramenami vodných tokov. Smerom na sever sa nachádzajú mierne
stúpajúce terasy, ktoré sú pokryté sprašou. Najsevernejšia časť chotára plynule prechádza
do južných svahov Belianskych kopcov. Územie tvorí zväčša roľa, s močaristým podložím,
miestami slaná černozem a hnedozem.
Susedné mestá a obce:
Slovenské mestá a obce – Štúrovo, Mužla
Družobná obec:
Maďarské mesto – Tát
Celková rozloha obce:
Obec Obid má rozlohu 2409 hektárov.
Nadmorská výška:
Obec Obid leží v nadmorskej výške 107 – 222 metrov.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov:
V Obide podľa údajov k 31.12.2020 bývalo 1164 obyvateľov.
Národnostná štruktúra:
Čo sa týka národnostného zloženie obce, Obid je dvojnárodnostnou dedinou s výrazne
prevažujúcim počtom obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti (79,3 %). Druhou
národnosťou je slovenská, ku ktorej sa prihlásila 14,5 % občanov.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
Zloženie obce Obid je z hľadiska vierovyznania takmer homogénne. Minimálne 83 %
obyvateľov obce sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, bývajú v obci aj občania hlásiaci
k reformovanej kresťanskej cirkvi (1,96 %), k evanjelickej cirkvi a.v. (0,51 %), evanjelickej
cirkvi metodistickej či gréckokatolíckej. 13,37 % obyvateľov neudalo vierovyznanie, resp. bez
vyznania. Údaje sú k dispozícii iba z roku posledného sčítania obyvateľov obcí (2011).
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Vývoj počtu obyvateľov:
-

rok 2016

1167 obyvateľov

-

rok 2017

1164 obyvateľov

-

rok 2018

1164 obyvateľov

-

rok 2019

1166 obyvateľov

-

rok 2020

1164 obyvateľov

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
Počet nezamestnaných evidovaných v obci Obid bol koncom decembra 2020 celkovo 35.
Nezamestnanosť v okrese:
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Nové Zámky bola v decembri 2020 5,47 %.

5.4. Symboly obce
Erb obce a logo obce:
V červenom štíte na zlatej pažiti medzi striebornými odvrátenými radlicami – čerieslom
a lemešom – tri zlaté skrížené striebrohroté kopije sv. Adalberta.

Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/8), bielej (2/8),
červenej (2/8), žltej (2/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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Pečať obce:
Pečať obce Obid je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC OBID.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní
pečiatok s obecnými symbolmi.

5.5. História obce
Chotár obce bol veľmi vhodný na usadenie sa človeka, o čom svedčia tu nájdené mnohé
archeologické nálezy. Zo staršej doby bronzovej je to sídlisko a pohrebisko karpatskej
mohylovej kultúry, hromadný nález keltských strieborných mincí z 1. storočia pred našim
letopočtom, pohrebisko z doby avarského kaganátu a pohrebisko z 11.- 12. storočia.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1237. Obidské pozemky patrili prevažne
ostrihomskej kapitule, ktoré obdržala od uhorského kráľa Endre II. v roku 1237. Obec sa stala
filiálnou farnosťou ostrihomskej arcidiecézy. Ale obec je rozhodne staršieho založenia. Obid
viackrát zničila nepriazeň osudu (vojská, povodne, požiare a pod.), preto sa v listinách objavuje
menej ako iné považské či pohronské obce. Dedina vždy povstala, čo svedčí o tvrdej povahe
tunajšie obyvateľa.
V roku 1438 kráľ Albert listinou potvrdil tunajšie majetky ostrihomskej kapituly, podľa
ktorej k nim patril aj ostrov. Blízkosť významného mesta Esztergom, sídlom uhorského
prímasa predsa len spôsobovalo, že Obid sa vyvíjal v jeho tieni.
Dedina v roku 1570 mala názov „Veľký Obid" - Nagy Ebed. Spomína sa aj pusta „Malý
Obid" – Kis Ebed, inak aj Olvíz.
V roku 1593 sa Obid stáva lénnikom Turkov. Za vlastníka obce bol v roku 1609 menovaný
ostrihomský

arcibiskup.

V

roku

1664

evidovali

v

obci

50

domácností.

Ani po vyhnaní Turkov z Uhorska v roku 1686 nenastal v zničenej krajine vytúžený pokoj.
Podľa súpisu z roku 1696 jobagióni obec opustili a bývali v meste Esztergom, odkiaľ chodili
obrábať tunajšie polia. Neskôr sa tu znovu usadili, ale nie na pôvodnom mieste, stará obec
stávala na hone Faluhely.
Ledva sa obyvateľstvo pozviechalo z vojnových otrasov roku 1703 vypuklo povstanie
Ferenca II. Rákócziho.
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V rokoch 1701 – 1712 sa počet obyvateľov Obidu znížilo 20%. Obci sa nevyhla ani morová
nákaza, ktorá v Uhorsku vypukla v roku 1713. V roku 1715 tu bolo 41 domácností,
v roku 1720 už len 39 domácností. Neskôr Obid nepoznal problémy obcí so zmiešaným
náboženským vyznaním (žili tu len katolíci) a dal sa na cestu očividného rozvoja. Ostrihomská
kapitula bola zrejme dobrým zemepánom, ktorej záležalo na prosperite svojich majetkov.
V roku 1831 obec postihla cholerová nákaza, ktorá značne zdecimovala tunajšie
obyvateľsvo. Aj tunajšieho obyvateľa očarili myšlienky maďarskej revolúcie v rokoch 1848/49.
13. júla 1849 sa aj cez Obid z Komárna do Vácu presúval I., III. a VII. vojenský zbor (28000
vojakov) honvédskej armády pod vedením generála Artúra Görgeyho. V roku 1876 Obid
postihla katastrofálna povodeň, spôsobila obci značné škody. Napriek otrasom sa obec
rozvíjala a patrila medzi väčšie osídlenie v širšom okolí. V roku 1886 kúpilo vedenie obce
od mesta Esztergom hasičskú striekačku (vyrobenú r.1871). V roku 1888 postihol obec veľký
požiar. V roku 1890 okrem 1446 katolíkov tu žilo 18 obyvateľov židovskej národnosti. V roku
1895 bola najväčším zemepánom obce Esztergomská generálna kapitula. Bola tu známa
pripúšťacia stanca.V roku 1895 pustošila ďalšia povodeň. Z toho dôvodu začali budovať pri
Obide hrádzu, ktorú dokončili v roku 1899.
V Obide bolo zriadené mliečne družstvo. V roku 1912 bol Dénesom Báthym
reorganizovaný Dobrovoľný hasičský zbor. V roku 1916 bolo v obci založené spotrebné
družstvo a postavená jeho pekná prízemná budova. Vypuknutie 1. svetovej vojny (1914 - 1918)
zabrzdilo sľubný vývoj obce a priniesla pospolitému ľudu len utrpenie a žiaľ. Rok 1918
priniesol výraznú zmenu, obec sa totiž stala súčasťou novovzniknutej 1. ČSR. Obid sa stal
pohraničnou obcou, ktorej obyvateľstvo sa zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom, rybárstvom
a vinohradníctvom. Spotrebné družstvo sa po roku 1925 stalo členom spotrebného družstva
HANZA Galanta, ktoré roku 1938 malo 32 členov. Na základe rozhodnutia Viedenskej
arbitráže 2. novembra 1938 bol Obid opäť pripojený k Maďarsku. Po vypuknutí svetovej vojny
roku 1940 nastala kríza a znova trpel hlavne pospolitý ľud. Na konci roku 1944 a na začiatku
roka 1945 sa tu odohrali prudké boje a obec bola dosť zničená. 28. marca 1945 sa v Obide
vojna skončila.
Nasledujúce povojnové roky nepriniesli tunajšiemu maďarskému obyvateľstvu nič
pozitívneho, boli zbavení občianskych práv, boli zavreté školy, vysídľovanie, zoštátnenie
pozemkov.
Po 1948 roku sa pomery predsa len usporiadali, obyvateľstvu maďarskej národnosti boli
vrátené občianske práva, začalo sa aj vyučovať v maďarskom jazyku. Obid sa začal meniť
na socialistickú dedinu. V roku 1952 bolo založené tunajšie JRD, upravovali a spevňovali
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sa cesty, budovali chodníky, zlepšila sa infraštruktúra obce. V rámci IBV bolo postavených
mnoho nových rodinných domov, staré domy boli modernizované a tak sa čiastočne zmenil
výzor obce. V roku 1965 povodeň narobila v obci značné škody a tunajšie JRD bolo pričlenené
k JRD Mužla. V roku 1974 bola postavená nová budova pohostinstva a obchodu Jednota s. d.
a Klub dôchodcov - dnes Obecný úrad.
V roku 1976 bola obec pričlenená k mestu Štúrovo. Časom tu zaniklo školské vyučovanie
a bol zákaz vydávať stavebné povolenia. Dokonca vznikol neuveriteľný plán Obid zrovnať
so zemou a na jeho mieste postaviť závod na umelé hnojivá. Týmto neľudským plánom urobil
koniec

november

1989,

keď

komunistická

vláda

padla.

Je

síce

pravdou,

že možno vyznávať akúkoľvek náboženskú vieru, možno slobodne podnikať, bola zrušená
cenzúra, ale na druhej strane sa prehlbuje kríza v spoločnosti, je nedostatok pracovných miest
a je akútny nedostatok financií. Táto kríza sa ešte prehĺbila po vzniku samostatnej Slovenskej
republiky 1.1.1993 a v súčasnosti je jej rozmer alarmujúci.
V roku 1999 sa obec osamostatnila a hrozba zániku Obidu je zažehnaná. Obec po 23 rokoch
opäť získala samostatnosť. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo
1.12.1999, kedy bolo zvolené deväťčlenné obecné zastupiteľstvo a za starostu Tibor Nagy.
Od toho istého dátumu bol zriadený obecný úrad. Vodovod bol vybudovaný v roku 1994,
plynofikácia obce v roku 1996. V obci boli od osamostatnenia realizované viaceré investície,
ako napr. postavenie novej budovy obecného úradu, rekonštrukcia kultúrneho domu, materskej
školy, ciest v obci, vybudovanie nových nájomných bytov a iné.
V roku 2018 bola zvolená za starostku obce Ing. Monika Vajda. Samospráva naďalej
pokračuje vo zveľaďovaní obce, aby sa obec právom zaradila medzi vyspelé obce v regióne.
5.6. Pamiatky
Obec má niekoľko sakrálnych pamiatok, ktoré boli postupne vybudované od roku 1778.
Podobne je v Obide mnoho kamenných sôch, zobrazujúcich nasledovných svätých: Vendelín,
Anjel strážny, Svätá trojica, Florián, Ján Nepomucký, Jozef. Vedľa kostola sa nachádza Stĺp
milénia.
Pred kostolom bol postavený pomník padlých v I. a II. svetovej vojne.
Spomína sa aj kamenný kríž postavený už roku 1764 Istvánom Becsem, ale ten sa časom
schátral a namiesto neho bol postavený nový.
Pieskovcový prícestný kríž vo Föszegu dala v roku 1856 postaviť vdova Andrása
Morvayho a r. 1893 ho obnovil Mihály Szabó. Kríž je osadený na vyššom štvorcovom
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podstavci. Na vŕšku vo Föszegu stojí kamenná polychrómová socha sv. Vendelína z roku
1812, osadená na vyššom stĺpe.
Na Mikszáthovej ceste stojí prícestná socha Anjela strážneho z umelého kameňa z roku
1906 a v roku 1949 bola obnovená. Socha je osadená na vysokom obdĺžnikovom podstavci.
Vedľa OcÚ sa nachádza kamenná polychrómovaná prícestná socha sv. Floriána z roku
1886. Socha je osadená na vysokom štvorcovom podstavci, na ktorom je pamätná tabuľa
hasičov padlých počas l. svetovej vojny (6 mien), ktorú sem osadili 20. júna 1937 členovia
DHZ. Na tabuli sú symboly dvoch krížov a hasičských nástrojov.
Pri ceste sv. Štefana Kráľa stojí prícestný kríž z ružového mramoru s liatinovým
korpusom, ktorý pôvodne stál v starom cintoríne a obnovil ho Mihály Gaal a na spomínané
miesto preniesol v roku 1924 jeho syn József Gaal.
Na vyvýšenine sa nachádza prícestný kríž z ružového mramoru s liatinovým korpusom z roku
1872 .
Pri ceste Kráľa Štefana sv. stojí prícestné kamenné súsošie Svätej Trojice z roku 1902.
Plastika je osadená na vysokom pilieri.
Pri štátnej ceste do Štúrova stojí kamenná polychrómová socha sv. Jána Nepomuckého,
ktorú dal v roku 1767 postaviť pán Osi a v roku 1924 obnovila Julianna Mészáros. Socha je
osadená na vysokom štvorcovom pilieri.
Pri východnom vstupe do obce sa nachádza kamenný prícestný kríž s liatinovým
korpusom z roku 1873. Kríž obklopujú tri gaštanové stromy.
Pred kostolom stojí kamenná socha sv. Jozefa, ktorú na Slávu Boha z roku 1913 postavil.
Socha je dielom na vysokom štvorcovom podstavci.
Pri bočnej stene kostola sa nachádza drevená vyrezávaná kopija, ktorá bola postavená na
počesť milénia 2000 a vyrezal ju rezbár R. Smidt zo Svodína.
Pred kostolom stál drevený kríž s liatinovým korpusom a krytý polkruhovým plechovým
baldachýnom, ktorý bol pre zlý stav nedávno odstránený. Na jeho mieste stojí trojdielny
pamätník postavený obetiam l. a II. svetovej vojny z čierneho mramoru, sú na ňom vyryté
mená padlých hrdinov, ktorí sa stratili na rôznych bojiskách. Vyhotovil ju L. Németh
zo Štúrova. Pamätník bol odhalený 8. 5. 2001.
Starý pieskovcový ústredný kríž cintorína s pieskovcovým korpusom bol postavený
v roku 1787. Kríž je osadený na vysokom štvorcovom pieskovcovom podstavci, na ktorom je
reliéf smrti. Pri kríži je pochovaný farár Mihály Nagy (+ 1848).
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Nový ústredný kríž cintorína z ružového mramoru dnes s chýbajúcim liatinovým
korpusom z roku 1864 postavil Alajos Brigán. Na štvorcovom podstavci je reliéf Svätého Srdca
Ježišovho.
Najnovší ústredný kríž cintorína z umelého kameňa s polychrómovaným liatinovým
korpusom stojí pred novým domom smútku a dal ho na Slávu Boha v roku 1943 postaviť
József Bitter s manželkou Agnes Góra. Kríž je osadený na štvorcovom podstavci.
Vedľa stojí kríž z čierneho mramoru s liatinovým korpusom, ktorý dal v júni 1942
postaviť maršal arciknieža József na pamiatku svojho zranenia pri železničnom moste. Kríž do
cintorína bol prenesený v 60 – tych rokoch 20. storočia.
Rímskokatolícky kostol Sv. Štefana kráľa bol postavený v rokoch 1730 – 1732
v barokovom štýle.
Prvý tunajší kostolík v strede dediny bol vraj postavený z prepletaného prútia, ktoré bolo
omazané hlinou a strecha bola pod tŕstím. Oltár bol zasvätený ku cti sv. Mikuláša. Podľa
miestnej tradície na jeho mieste rozložil stan sv. Kráľ Štefan, keď sa tu zdržiaval. Preto bol na
tomto mieste postavený kostolík. Neskôr bol na mieste základov tejto istej nevyhovujúcej
stavby v 2. polovici 12. storočia postavený kamenný románsky kostolík, ktorý bol v roku 1560
celkom schátralý a opustený. Po dostavaní nového kostola v roku 1730 sa stal cintorínskou
kaplnkou, ale jeho stavebný stav po mnohých storočiach poznamenal zub času a preto bol
niekedy v 19. storočí zbúraný. Bola to jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou, ktoré
oddeľoval víťazný oblúk. Ku kostolu bola pristavaná tehlová sakristia pravdepodobne v 18.
storočí. Na kameni v osi apsidy bol vyrytý monogram HI, pravdepodobne v 18. storočia.
V rokoch 1730 - 1732 dal ostrihomský kanonik János Illyés postaviť barokový
rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa. Veža kostola bola postavená v roku 1755, budova
bola prefasádovaná a zrekonštruovaná v roku 1876. Neskôr bol kostol už len opravovaný,
naposledy v roku 2018, kedy bola vykonávaná kompletná rekonštrukcia strechy.
Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a k nemu pristavanou
sakristiou a pred hlavnú štítovú fasádu s predstavanou vežou. Loď je členená piastrami
a zaklenutá poliami pruskej klenby dosadajúce na hlavice voľných združených pilierov,
po bokoch sú tri a tri polia užšej pruskej klenby, ktoré z jednej strany dosadajú na rímsové
hlavice vtiahnutých združených pilierov. Presbytérium je zaklenuté poliami lunetovej klenby.
Klenby sú zdobené nástennými maľbami s biblickými výjavmi, ktoré boli vyhotovené v roku
1991 pri poslednej oprave kostola. Na barokovom hlavnom oltári z 1. polovice 18. storočia
s drevenou stĺpovou architektúrou je ústredný obraz sv. Štefana obetujúceho Uhorsko Panne
Márii. Klasicistickú krstiteľnicu v roku 1787 vyhotovil neznámy taliansky majster.
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V predsieni je drevený kríž s polychrómovaným korpusom. Lurdská jaskyňa so sochou
Lurdskej Panny Márie s kľačiacou Bernadetou bola postavená okolo roku 1930. Organ kostola
bol obnovený v r.2019 – bola vykonávaná kompletná rekonštrukcia. V roku 2021 prebieha
reštaurovanie barokového obrazu na oltári.
V kostole je pamätná tabuľa k 1100. výročiu dobývania vlasti (896-1996). Časť zariadenia
kostola bola odstránená po roku 1970 (bočné oltáre, klasicistická kazateľnica, púťové zástavy,
nástenné obrazy a pod.). Na chóre podopieranom jednou arkádou je organ s peknou
neoklasicistickou píšťalovou skriňou. Vo veži sú zavesené tri zvony, ktoré vyhotovil R.
Mahoušek a spol. Brno v roku 1923. V roku 1916 boli zhabané na vojenské účely (odlievanie
kanónov) dva staré zvony, ponechali iba malý zvon, umieráčik. Do roku 1755 stála pred
kostolom zvonica drevenej konštrukcie, v ktorej boli zavesené tri zvony, prenesené
do kostolnej veže.
Kaplnka z r.1862 postavená v romantickom slohu. Objekt v roku 1934 dal obnoviť farár
Ferenc Fehér, ktorý je v nej pochovaný. Je to menšia stavba so štvorcovým pôdorysom, ktorej
dominuje režné murivo. Neogotický je vstupný portál do mauzólea, nad ktorým je pamätná
tabuľa stavby objektu a jej obnovy. Výrazná je korunná rímsa. Kaplnka je krytá stanovou
strechou, v strede ktorej sa týči štíhla vysoká plechová veža neogotických tvarov krytá
ihlanom. Hlavný oltár má ústredný obraz Sedembolestnej Panny Márie z roku 1937. Technický
stav kaplnky je schátraný, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
Budova fary. Obid bol dlhé desaťročia fíliou farnosti v Mužle, od roku 1787 tu pôsobili
viacerí miestni farári. Pôvodná budova fary bola viackrát opravovaná a prestavaná tak, aby čo
najlepšie vyhovovala nárokom bývania tej - ktorej doby. V súčasnosti je to prízemná budova na
pôdoryse s tvarom L, po ktorej obvode obieha výrazná viacpásová korunná rímsa. Stavba bola
do dvora otvorená pilierovou chodbou, ktorá je dnes zasklená. Budova fary bola v minulosti
komplexne obnovená.
Ľudovú architektúru dediny charakterizujú domy orientované na ulicu. Zástavbu z konca
19. storočia reprezentujú prízemné jednoosové obdĺžnikové trojpriestorové domy postavené
technikou nabíjanej hliny, pôvodne so strechami z trstiny.
Domy z 1. polovice 20. storočia nadviazali na pôvodné stavebné tradície, boli postavené
z pálenej a nepálenej tehly a boli už pod tvrdou krytinou.
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Prízemné obdĺžnikové domy z tohto obdobia sú do dvora otvorené pilierovou chodbou a ich
dvojosové priečelia rozširuje vstup na chodbu. Bohatší gazdovia stavali domy na širokých
parcelách. Sú to prízemné domy na pôdoryse s tvarom L, ktoré majú na hlavnom priečelí
prejazdnú bránu do dvora, na ľavej strane sú obytné miestnosti, ku ktorým sa primkýnali
hospodárske staviská, časť napravo od brány slúžila hospodárskym účelom.
5.7. Významné osobnosti obce
V miestnom cintoríne je pochovaných viacero významných osobností miestnej histórie.
Bathy Dénes (1888 – 1923), miestny učiteľ, kantor.
Becse Ferenc dr. (1913 – 1970), miestny dekan, farár.
Bukovszky Gyula (1879 – 1942), učiteľ, riaditeľ školy, otec populárneho lekára
dr. László Bugu a predseda viacerých spoločensko-kultúrnych spolkov.
Deszáth János (1813 – 1875), miestny farár, jeho náhrobok sa nezachoval.
Fehér Ferenc (1843 – 1920), miestny farár.
Gál Ferdinand (1825 – 1901), honvéd a účastník bojov maďarskej revolúcie 1848/49.
Náhrobok postavila jeho manželka Gertrúd Kis.
Galambodi Makkay Janka (1893 – 1971), populárna miestna učiteľka, predsedkyňa
viacerých kultúrnych spolkov.
Mihala József (1808 – 1810), miestny farár, bol pochovaný v starom cintoríne a preto sa jeho
náhrobok nezachoval.
Nagy Mihály (1818 – 1848), miestny farár.
Révész Ferenc (1899 – 1961), dekan, farár Žihárec.
Tóth István Zoltán (1905 – 1984), dekan, miestny farár.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola s VJM v Obide.
Je bez právnej subjektivity. Financovaná je z rozpočtu obce a dotácií na prenesené
kompetencie.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na: Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže a na zlepšenie technického
stavu a vybavenia materskej školy.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci sa neposkytuje, nie je tu ambulancia praktického resp.
pediatrického lekára. Základnú zdravotnícku starostlivosť obyvateľom poskytujú v Mužle,
vyššiu zdravotnícku starostlivosť v meste Štúrovo. Hospitalizáciu občanov v prípade potreby
zabezpečujú Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Nemocnica AGEL Komárno
a nemocnica v Ostrihome.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
sa bude orientovať na zachovanie zdravia staršej generácie a na podporu zdravého životného
štýlu a motiváciu k pohybu detí a mladistvých v obci.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje opatrovateľka.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať naďalej na zabezpečenie základnej starostlivosti a pomoc dôchodcom.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú okrem obce aj spoločenské organizácie,
cirkev a jednotlivci.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na zachovanie kultúrnych, spoločenských a prírodných hodnôt obce.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejšie zastúpenie má poľnohospodárska výroba v obci, menej priemysel
a služby.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na skvalitnenie služieb cestovného ruchu.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Obid bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č. 54/2019.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 30.10.2020, starostkou obce, rozpočtovým opatrením
č. 2020/01

-

druhá zmena schválená dňa 25.11.2020, starostkou obce, rozpočtovým opatrením
č. 2020/02

-

tretia zmena schválená dňa 30.11.2020, starostkou obce, rozpočtovým opatrením
č. 2020/03

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
545.400,00 EUR 643.593,00 EUR
638.049,35 EUR
99,14 %
z toho :
Bežné príjmy
494.400,00 EUR
523.852,00 EUR
515.010,77 EUR
98,31 %
Kapitálové príjmy
1.000,00 EUR
16.000,00 EUR
16.500,00 EUR 103,13 %
Finančné príjmy
50.000,00 EUR
103.741,00 EUR
106.538,58 EUR 102,70 %
Výdavky celkom
545.400,00 EUR 612.793,00 EUR
411.864,92 EUR
67,21 %
z toho :
Bežné výdavky
438.900,00 EUR
491.293,00 EUR
381.357,34 EUR
77,62 %
Kapitálové výdavky
93.500,00 EUR
108.500,00 EUR
21.650,47 EUR
19,95 %
Finančné výdavky
13.000,00 EUR
13.000,00 EUR
8.857,11 EUR
68,13 %
Rozpočet obce
0,00 EUR
30.800,00 EUR
226.184,43 EUR
Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19.
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V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy:
-

v bežnom rozpočte príjmy:
- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019 o 4,58 %
vo výške 15 427,15 EUR
- daň z nehnuteľností vo výške 89 188,70 EUR
- komunálny odpad a drobný stavebný odpad v hodnote 24 125,20 EUR

-

v kapitálovom rozpočte príjmy:
-

-

dotácia na vybudovanie verejnej siete WiFi4EU vo výške 15 000 EUR

prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 17 741 EUR

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

v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID-19 výdavky na obstaranie :
- rúšok,

oblekov,

ochranných

štítov,

okuliarov,

respirátorov,

rukavíc,

dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov,
teplomerov, čistiacich prostriedkov vo výške 1 581 EUR
-

v kapitálovom rozpočte nerealizované investičné akcie:
- realizácia nových stavieb vo výške 68 000 EUR

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet – prebytok
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet – schodok
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku PČ
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku PČ
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
515 010,77
381 357,34
133 653,43
16 500,00
21 650,47
-5 150,47
128 502,96
12 452,87
0,00
116 050,09
106 538,58
8 857,11
97 681,47
638 049,35
411 864,92
226 184,43
12 452,87
0,00
213 731,56
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Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Prebytok rozpočtu v sume 128 502,96 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov, t.j. v sume 116 050,09 EUR boli obecným
zastupiteľstvom schválené a použité na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 116 050,09 EUR
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 vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 452,87 EUR, a to na :
- prenesený výkon štátnej správy – sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v sume
2 736,00 EUR
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ v sume 460,80 EUR
- ÚPSVaR Nové Zámky, služby zamestnanosti v sume 8 957,28 EUR
- ÚPSVaR Nové Zámky, osobitný príjemca, prídavky na dieťa v sume 298,79 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 97 681,47 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo schválilo použiť
na bežné výdavky 15.681,47 EUR a na kapitálové výdavky:
- projektová dokumentácia kanalizácie obce 18 000,00 EUR
- úprava cestných komunikácií
20 000,00 EUR
- nákup pozemkov
20 000,00 EUR
- realizácia projektu „Oddychová zóna“
20 000,00 EUR
- navýšenie rekonštrukcie verejného osvetlenia 4 000,00 EUR
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

638 049,35

532 500,00

539 700,00

557 900,00

515 010,77
16 500,00
106 538,58

481 500,00
1 000,00
50 000,00

488 700,00
1 000,00
50 000,00

496 900,00
1 000,00
60 000,00

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

411 864,92

532 500,00

539 700,00

557 900,00

381 357,34
21 650,47
8 857,11

473 600,00
46 900,00
12 000,00

472 100,00
55 600,00
12 000,00

486 100,00
59 800,00
12 000,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2019
1 697 674,93

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 766 069,03

1 530 203,95

1 470 785,28

13 068,18

13 068,18

1 290 992,07

1 231 573,40

Dlhodobý finančný majetok

226 143,70

226 143,70

Obežný majetok spolu

166 346,96

294 081,89

Zásoby

5,35

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

2 749,08

624,00

29 688,88

25 729,93

131 831,06

265 655,37

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

2 072,59

2 072,59

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 124,02

1 201,86

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 697 674,93

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 766 069,03

997 677,68

1 031 103,11

223 468,27

223 468,27

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

774 209,41

807 634,84

Záväzky

403 240,02

419 174,03

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

381 957,28

373 805,67

20 358,34

27 627,36

924,40

17 741,00

296 757,23

315 791,89

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prijatých návratných finančných výpomoci z MF SR 17 741,00 EUR

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

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

403 240,02

419 174,03

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

9. Hospodársky výsledok za 2020 – vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

468 425,63

473 357,98

50 – Spotrebované nákupy

57 411,99

60 088,58

51 – Služby

52 151,34

57 313,41

238 838,18

258 883,07

268,56

1 593,33

2 943,33

3 543,79

82 519,89

81 393,53

7 485,30

6 336,07

0,00

0,00

26 807,04

4 206,20

482 178,03

506 231,31

4 111,14

5 003,37

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

437 747,70

437 481,33

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
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64 – Ostatné výnosy

24 175,65

32 349,25

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0,00

0,00

0,00

0,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

16 143,54

31 397,36

13 752,40

32 873,33

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 /kladný/ v sume 32 873,33 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 najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:
-

nárast spotrebovaných nákupov – zabezpečenie ochranných pomôcok proti COVID-19,

-

nárast osobných nákladov – zvýšenie platov v zmysle zákona.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

Výkonná agentúra pre inovácie a Vybudovanie
siete
ÚPSVaR NZ, oddelenie AOTP

verejnej

siete

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
15 000,00

WiFi4EU

Služby zamestnanosti – § 52a,
dobrovoľnícka práca
ÚPSVaR NZ, oddelenie AOTP
Služby zamestnanosti – § 60,
chránená dielňa
ÚPSVaR NZ, oddelenie AOTP
Služby zamestnanosti - § 54,
projekt „Pracuj, zmeň svoj život“
Fond
na
podporu
kultúry Fond na podporu kultúry
národnostných menšín
Environmentálny fond
Príspevok z Environmentálneho
fondu
Ministerstvo dopravy a výstavby
Stavebný úrad
SR, stavebný poriadok
Ministerstvo dopravy a výstavby
Cestná doprava

253,31 €
5 545,48 €
8 957,28 €
1 500,00 €
818,67 €
1 699,32 €
50,28 €
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SR, cestná doprava
ÚPSVaR NZ, odbor sociálnych
vecí
Okresný úrad NZ, odbor životného
prostredia
Okresný úrad NZ, organizačný
odbor
Okresný úrad Nitra, odbor školstva
ÚPSVaR NZ, odbor sociálnych
vecí
ÚPSVaR NZ, odbor sociálnych
vecí

Osobitný príjemca, rodinné
prídavky Musílková
Príspevok na životné prostredie
Register obyvateľov a adries

Výchova a vzdelávanie MŠ
Dotácia na podporu výchovu MŠ –
HN
Dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa v
MŠ
Okresný úrad NZ, organizačný Voľby do NR SR
odbor
Štatistický úrad SR
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov

298,79 €
110,57 €
408,52 €
1 392,00 €
33,20 €
1 567,20 €
633,33 €
2 736,00 €

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Výkonná agentúra pre inovácie a siete poskytla obci dotáciu vo výške 15 000,00 EUR
na vybudovanie verejnej siete WiFi4EU.

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19 :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a

Suma prijatých

transferov

prostriedkov v EUR

Okresný úrad NZ

COVID-19

882,48 €

Okresný úrad NZ

Celoplošné testovanie na COVID-19

697,89 €

ÚPSVaR NZ

Refundácia mzdových nákladov MŠ
a MŠ ŠJ

7 090,62 €

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19:
-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky poskytoval finančný príspevok
na úhradu mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov
v rámci projektu „Podpora a udržania zamestnanosti v materských školách“ za obdobie
od 13.03.2020 do 30.06.2020 na celkový počet podporených miest 4 vo výške 7 090,62
EUR.
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10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2009 v znení VZN č. 5/2015
na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Obid na podporu kultúry,
športu, všeobecne prospešných a verejnoprospešných účelov podnikania a zamestnanosti
na území obce Obid.

Prijímateľ dotácie

Suma
Účelové určenie poskytnutých
dotácie
prostriedkov
v EUR

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Obidský citarový súbor –
Ebedi citerazenekar
Klub dôchodcov Obid
SZZ ZO 12-23 Obid
Vinohradnícky spolok
ZMRŠ pri MŠ Obid

bežné výdavky

675,00 EUR

675,00 EUR

bežné výdavky

730,00 EUR

730,00 EUR

bežné výdavky

270,00 EUR

270,00 EUR

bežné výdavky

1 050,00 EUR 1 050,00 EUR

Vegyeskórus EBED

bežné výdavky

1 000,00 EUR

0,00 EUR

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou
ochorenia COVID-19. Dotácie boli krátené o 62,75 %, 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 Free WiFi spotov v hodnote 15 000,- EUR

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

rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu

-

oprava cestnej komunikácie a odvádzania dažďovej vody pri cintoríne

-

oprava oplotenia materskej školy

-

výstavba sociálnych zariadení a oddychovej zóny pri kostole

-

projekt a inžinierske činnosti spojené zo získaním stavebného povolenia pre
kanalizáciu

-

modernizácia verejného osvetlenia

-

osadenie outdoorových fitness strojov
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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
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 a za určitých podmienok aj
zhoršenie ukazovateľov zadlženosti. 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. Bernadett Izrael

Schválila: Ing. Monika Vajda

V Obide dňa 15.10.2021
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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