Výročná správa
obce Obid
za rok 2019

Spracovali:
Finančnú časť: Ing. Judit Morvai

Ing. Monika Vajda
starostka obce

Identifikačné údaje
Názov: Obec Obid
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid
Telefón: 036/7582187
e-mail: starosta@obid.sk
web: www.obid.sk
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitrianský
IČO: 36105058
DIČ: 2021506619
Právna forma: obec
Deň vzniku: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý sa riadi zákonom
369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej
republiky.
Rozloha obce: 2409 ha
Počet obyvateľov k 31. 12. 2019: 1151

Základné orgány obce
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo

Vo voľbách do samosprávy obcí dňa 10. 11. 2018 bola za starostku obce zvolená Ing. Monika Vajda.
Zvolených bolo nasledovných 7 poslancov obecného zastupiteľstva:
Mgr. Zsolt Szabó – SMK
Tomáš Páldi – SMK
Bernardína Potfayová – SMK
Ladislav Benefi – nezávislý
Alžbeta Páldiová – SMK
Mgr. Klaudia Szabóová – SMK
Ján Buglos - SMK

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa konalo 05. 12. 2018.

V roku 2019 sa zasadnutia konali v dňoch 21.02.2019, 28.02.2019, 06.06.2019, 13.06.2019, 12.09.2019,
14.11.2019 a 12.12.2019. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v zasadačke obecného úradu.
Program zasadnutí je zverejnený na úradnej tabuli. Uznesenia OZ sú zverejnené na webovej stránke
obce. Všetky zasadnutia sú verejné.

Z histórie 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.
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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. 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 p
oľnohospodárstvom, 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
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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 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 1.12.2001, kedy bolo
zvolené deväťčlenné obecné zastupiteľstvo a za starostu Tibor Nagy. Od toho istého dátumu bol
zriadený obecný úrad. Napriek dobre rozvinutej infraštruktúre, vodovod bol vybudovaný v roku 1994,
plynofikácia obce v roku 1996 a na samosprávu obce čakajú v budúcnosti náročné úlohy.

Symboly a pamätihodnosti obce:

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžných 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.
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.
Obec zdobí mnoho malých sakrálnych pamätníkov, ktoré sa začali stavať hlavne v roku 1778 (kamenné
kríže), ale spomína sa aj kamenný kríž postavený už roku 1764 Istvánom Becsem, ale tie časom
schátrali a namiesto nich boli postavené nové.
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 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. Trochu vyššie 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). 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. stroročia.

Ostatné stavby obce:
Obid bol dlhé desaťročia fíliou farnosti v Mužli, 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 blízkej minulosti komplexne obnovená.
Ľudovú architektúru hromadnej cestnej dediny charakterizujú domy orientované štítmi na ulicu.
Zástavbu z konca 19. storočia reprezentujú prízemné jednoosové obdĺžnikové trojpriestorové domy
postavené technikou nabijanej hliny, pôvodne so strechami pod trstinou. Domy boli do dvora obrátené
podstením. Základy domov boli z kameňa, múry z nabíjanej hliny a nepálenej tehly. V miestnostiach sú
trámové stropy. K domom sa primkýnajú hospodárske budovy. Vo dvore stoja samostatné budovy
komory a skladu z kameňa pôvodne pod trstinovou strexhou, pod nimi sú pivnice.
Domy z 1. polovice 20. storočia nadviazali na pôvodné stavebné tradície, boli postavené z pálenej a
nepálenej tehly a boli už pod tvrdou krytinou. 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 na pravo od brány slúžila hospodárskym účelom.
Bývalá kúria rodiny Szabóovcov (majetnejší gazdovia) (dnes obytný dom), ktorá bola postavená na
konci 19. storočia, je prízemný 5-osová. Dnes bez architektonických detailov, ktorý bol do dvora
obrátený sčasti podstením a sčasti otvorený pilierovou chodbou. Dnes je dvorové priečelie stavby
značne prestavané. K domu sa primkýnajú hospodárske staviská.

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce. Pracovníkom
obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce.
Zástupcom starostu je Mgr. Zsolt Szabó.
Základnými organizačnými útvarmi obecného úradu sú referáty. Obecný úrad má vytvorené tieto
referáty:
-

referát organizačný a evidencie obyvateľov

-

referát financií a správy majetku

-

referát daní a poplatkov

-

referát personalistiky a školskej jedálne

Hlavným kontrolórom obce je Alžbeta Blahová, ktorú vo funkcii potvrdilo obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 68/2017 zo dňa 13. 12. 2017 od 13. 12. 2017 na 6-ročné funkčné obdobie s pracovným
úväzkom 0,10% fondu pracovnej doby.

Stále komisie obecného zastupiteľstva
-

Komisia financií, výstavby a ochrany životného prostredia – predseda Ladislav Benefi

-

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

-

Mandátová komisia: - predseda: Ladislav Benefi

-

Komisia na ochranu verejného záujmu: - predseda: Ladislav Benefi

V zmysle zákona č. 369/1990 je Obec Obid samostatným územným samosprávnym a správnym
celkom Slovenskej republiky. Obec združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a ako
právnická osoba za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže používať návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce, resp. na plnenie inej
úlohy v štátnom záujme môže obec získať dotáciu zo strany štátu. Svoje úlohy a program môže obec

financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnym krajom

či inými

právnickými alebo fyzickými osobami.

Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok a zachovať ho
v nezmenšenej hodnote. Darovať nehnuteľný majetok, ktorý je vlastníctvom obce, je neprípustné.
Majetok obce možno použiť len na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy
obce. Zásady hospodárenia s majetok obce určuje obecné zastupiteľstvo.

Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. v zmysle neskorších predpisov o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve upravuje podiely obce na daniach v správe štátu.

Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej
správy, ktorý bol prenesený na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade so zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa všetky ďalšie dotácie zabezpečujú prostredníctvom
Ministerstva financií SR alebo správu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti
príslušná činnosť patrí.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v znení neskorších
predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou osobou v registri organizácií, ktorý vedie
Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je základnou legislatívnou
normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí. Tento
zákon upravuje povinnosť rozpočtových organizácií a obcí účtovať s sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku zákon definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden
celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát,
poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť vecný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie
v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné,
porovnateľné, spoľahlivé.

Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej
účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť rovnako
overený audítorom. Pre obce to stanovuje paragraf 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku
vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme
rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh
a zostavenia účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočňujú pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňajú tieto okruhy činností:
-

inventarizáciu

-

kontrolu bilančnej kontinuity

-

kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty

-

zúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok

-

kontrolu účtu výsledku hospodárenia

-

kontrolu zaúčtovania odpisov

-

doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia

-

kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov

Pri uzatváraní účtovných kníh obce postupuje takto:

-

zistia sa obraty jednotlivých účtov

-

zistia sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia

-

zistí sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Inštitúcie v obci

1. Materská škola s VJM

Riaditeľka: Klára Škultétyová
Adresa: Puškinova 7, 943 04 Obid
Telefón: 036/7582109
Počet žiakov: 25
Jedáleň: má kapacitu 30 stravníkov

Materská škola s VJM v Obide je organizácia bez právnej subjektivity. Financovaná je z rozpočtu obce
a dotácií na prenesené kompetencie.

2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Obid

Adresa: Kráľa Štefana 42, 943 04 Obid – farnosť Mužla
Telefón: 036/7583113
e-mail: faramuzla@gmail.com
Správca farnosti: Mgr. Borka Iván

3. Slovenská pošta

Adresa: Kráľa Štefana 32, 943 04 Obid
Telefón: 036/7582131

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce

1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019
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
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2018 uznesením č. 12/2018.
Rozpočet bol upravený tri krát:
-

prvá zmena schválená dňa 28.02.2019 uznesením č. 16/2019
druhá zmena schválená dňa 06.06.2019 uznesením č. 22/2019
tretia zmena schválená dňa 14.11.2019 uznesením č. 45/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

511 000,00 EUR

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
531 500,00 EUR

460 000,00 EUR
1 000,00 EUR
50 000,00 EUR
511 000,00 EUR

460 000,00 EUR
1 000,00 EUR
70 500,00 EUR
531 500,00 EUR

394 300,00 EUR
93 700,00 EUR
23 000,00 EUR
-27 000,00 EUR

423 540,00 EUR
84 960,00 EUR
23 000,00 EUR
-47 500,00 EUR

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie
obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
531 500,00 Eur

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

559 392,47 Eur

105,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 531 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
559 392,47 EUR, čo predstavuje 105 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
460 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

488 804,60 EUR

106,27

Z rozpočtovaných bežných príjmov 460 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
488 804,60 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
426 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

433 255,58 EUR

101,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 326 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 330 999,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,54 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 89 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 88 482,87 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,42 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 77 211,58 EUR, príjmy dane zo
stavieb boli v sume 11 171,21 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 100,08 EUR. Za rozpočtový rok
bolo zinkasovaných 88 482,87 EUR za nedoplatky z minulých rokov 2 568,69 EUR. K 31.12.2019 obec
eviduje kumulatívne pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19 088,65 EUR.
Daň za psa 533,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 345,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 895,13 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
20 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

21 526,38 EUR

107,64

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 526,38 EUR, čo je
107,64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 396,94 EUR,
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 963,60 EUR, príjem z prenajatých budovbytovky v sume 19 099,44 EUR a príjem za požičanie riadu – KD v sume 66,40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 157,69 EUR, čo je 219,92
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

17 363,01 EUR

289,39

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 17 363,01
EUR, čo predstavuje 289,39 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.
d) prijaté dary, granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 501,94 EUR, čo
predstavuje 210,04 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MDVRR SR Bratislava

Suma v EUR
1 520,18 EUR

MDVRR SR Bratislava
ÚPSVaR Nové Zámky

50,28 EUR
291,42 EUR

OÚ Nitra

108,81 EUR

OÚ Nové Zámky

411,72 EUR

OÚ Nitra

2 146,00 EUR

ÚPSVaR Nové Zámky

66,40 EUR

OÚ Nové Zámky

1 393,81 EUR

ÚPSVaR Nové Zámky

3 286,80 EUR

ÚPSVaR Nové Zámky
TQL s.r.o., Obid

626,52 EUR
500,00 EUR

Účel
poriadok

Stavebný
– bežné
výdavky
Doprava – bežné výdavky
Osobitný príjemca – rod.
prídavky
Životné prostredie – bežné
výdavky
Hlásenie
pobytu
občanov,
register adries – bežné výdavky
Materská
škola
–
bežné
výdavky
Materská škola – pod.vých.k
pln.škols.pov. – HN – bežné
výdavky
Voľby do NR SR – bežné
výdavky
Školská jedáleň – výchova
k stravovacím návykom – HN
Dobrovoľnícka práca
Dar na usporiadanie Dňa obce

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 000,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00 EUR

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
70 500,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

70 587,87 EUR

100,13

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 70 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 70 587,87 EUR, čo predstavuje 100,13 % plnenie.
Príjmové finančné operácie zahŕňajú zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume
70 431,87 EUR a prijatú zábezpeku v sume 156,00 EUR.

3. Čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
531 500,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

469 259,71 EUR

88,29

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 531 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
469 259,71 EUR, čo predstavuje 88 29 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
423 540,00 EUR

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

405 090,71 EUR

95,65

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 423 540,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
405 090,71 EUR, čo predstavuje 95,65 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 169 850,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 164 028,42
EUR, čo je 96,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, odstupné bývalého
starostu, miestnej knižnice, miestneho cintorína, pracovníkov materskej školy a školskej jedálni a
opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 68 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 62 366,57
EUR, čo je 91,25 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 134 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 129 866,64
EUR, čo je 96,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 45 440,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
44 945,12 EUR, čo predstavuje 98,91 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 883,96 EUR,
čo predstavuje 77,68 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
84 960,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

45 700,69

53,79

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 84 960,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
45 700,69 EUR, čo predstavuje 53,79 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup merača rýchlosti a záhradného traktora
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5 924,00 čo predstavuje
98,74 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia – oddychová zóna
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 280,00 EUR, čo
predstavuje 56 % čerpanie.
c) Realizácia nových stavieb – Detské ihrisko
Z rozpočtovaných 51 460,00 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
predstavuje 26 % čerpanie.

13 377,00 EUR, čo

d) Rekonštrukcia a modernizácia – MŠ
Z rozpočtovaných 27 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 26 119,69 EUR, čo
predstavuje 96,74 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
23 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

18 468,31

80,30

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 18 468,31 EUR, čo predstavuje 80,30 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 18 468,31 EUR, t.j.
1. Úver – Prima Banka a.s. – budova OcÚ v sume 10 603,44
2. Úver – ŠFRB – výstavba bytovky v sume 7 864,87
čo predstavuje 80,30 % čerpanie.
V roku 2017 bol prijatý úver v sume 382 030,00 EUR zo ŠFRB na kúpu obecných nájomných
bytov – Bytový dom 3x4 b.j. typ PROFIS 2015, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
04.01.2017 uznesením č. 3/2017.

Na základe opatrení min. financií SR ktorými sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia je rozpočet
obce aj v roku 2019 členený podľa zdrojov financovania /krytia/. V roku 2019 boli nasledovné zdroje
financovania rozpočtu:
Druh

Zdroj

Príjmy
1
111
41
71
72g
72f
*1
2
43
*2
3
46
71
72f
*3
Spolu
Výdaje
1
111
41
72f
*1
2
41
71
*2
3
41
*3
Spolu

Názov

1-bežný rozpočet
Zo štátneho rozpočtu
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC
(miest.dane...)
Iné zdroje
Od FO alebo PO podľa osobitného
predpisu
Z úhrad stravy
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
Vlastné zdroje - zdroje z predaja
majetku
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
Vlastné zdroje – iné zdroje vyššie
neuvedené
Iné zdroje
Z úhrad stravy
3-finančné operácie

1-bežný rozpočet
Zo štátneho rozpočtu
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC
(miest.dane...)
Z úhrad stravy
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC
(miest.dane...)
Iné zdroje
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
Bankové úvery bez štátnej záruky
3-finančné operácie

Schválený

5 000,00

Upravený

5 000,00

Čerpanie

Pln %

9 901,94

198

450 200,00

450 200,00 474 661,94
600,00

105

500,00
4 300,00
460 000,00

500,00
545,00
4 300,00
3 095,72
460 000,00 488 804,60

109
72
106

1 000,00
1 000,00

1000,00
1000,00

50 000,00
0,00

70 500,00
0,00

50 000,00
511 000,00

4 050,00
387 350,00
2 900,00
394 300,00

93 700,00
0,00
93 700,00
23 000,00
23 000,00
511 000,00

0,00
0,00

0
0

70 431,87
66,00
90,00
70 500,00 70 587,87
531 500,00 559 392,47

100

4 050,00

100
105

8 543,58

211

416 590,00 393 645,44
2 900,00
2 901,69
423 540,00 405 090,71

94
100
96

57 960,00
27 000,00
84 960,00

19 581,00
26 119,69
45 700,69

34
97
54

23 000,00 18 468,31
23 000,00 18 468,31
531 500,00 469 259,71

80
80
88

Podrobné údaje o plnení rozpočtu obce Obid podľa rozpočtovej klasifikácie je obsiahnuté vo
finančnom výkaze o plnení rozpočtu obce č, FIN 1-04 – príloha č. 3 tejto správy.

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

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku+
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Minimálna tvorba zákonného rezervného fondu 10%
Upravený prebytok rozpočtového hospodárenia
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
CELKOVÝ PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
Upravené hospodárenie obce

488 804,60
405 090,71
83 713,89
0,00
45 700,69
-45 700,69
38 013,20
+1 553,49
39 566,69
3 956,67
35 610,02
70 587,87
18 468,31
52 119,56
-156,00
51 963,56
559 392,47
469 259,71
90 132,76
87 573,58

Prebytok rozpočtu v sume 38 013,20 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 z.n.p.
Prebytok rozpočtu 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 – zvyšuje o:
a) vratka Old Boys v sume -178,95 Eur
b) nevyčerpaná dotácia – obedy zadarmo-ŠJ v sume -838,80 Eur
c) Fond opráv za rok 2018 – tvorba – bytovky v sume +2 571,24 Eur

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 39 566,92 Eur sa znižuje o 10 % povinnú
tvorbu RF 3 956,07 Eur. Takto upravený prebytok hospodárskeho výsledku za rok 2019 je 35 610,02
Eur.
Zostatok finančných operácií 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
v sume 52 119,56 EUR, navrhujeme použiť v nasledujúcom roku na financovanie kapitálových
výdavkov.

Zostatok finančných operácií podľa § 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 – znižuje o:
a) prijatá zábezpeka v sume -66,00 Eur
b) prijatá zábezpeka od rodičov – obedy ŠJ v sume -90,00 Eur
Upravený zostatok finančných operácií v sume 51 963,56 Eur obec môže počas obdobia pandémie až
do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov
prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa
nepovažuje za porušenie osobitného predpisu
Obec môže vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom
tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

Suma v EUR
1 312,80
0,00

Úbytky
KZ k 31.12.2019

0,00
1 312,80

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel – OcU – 1 %
- povinný prídel – MŠ a ŠJ – 1 %
- vyrovnanie SF – OcU – 2018
- vyrovnanie SF – MŠ a ŠJ – 2018

Suma v EUR
1 672,92
1 224,00
360,00
305,66
83,52

Úbytky - závodné stravovanie – OcU a ŠJ
- ochranné šošovky – OcU
- ostatné úbytky – vianočné posedenie

583,77
800,00
481,10
59,

KZ k 31.12.2019

1 781,23

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
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

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 693 333,55
1 531 075,22

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 697 674,93
1 530 203,95

13 068,18
1 291 863,34
226 143,70
161 278,12

13 068,18
1 290 992,07
226 143,70
166 346,96

0,00
0,00
12 543,69
31 848,66
115 013,18
1 872,59
0,00
980,21

5,35
0,00
2 749,08
29 688,88
131 831,06
2 072,59
0,00
1 124,02

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 693 333,55
950 641,27

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 697 674,93
997 677,68

223 468,27
0,00
727 173,00
540 626,24

223 468,27
0,00
774 209,41
403 240,02

0,00
213,24
390 121,02
138 764,14
11 527,84
202 066,04

0,00
0,00
381 957,28
20 358,34
924,40
296 757,23

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
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

Súvaha
V súvahe sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a o rozdiele majetku a záväzkov za
účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Obsahové vymedzenie položiek
súvahy nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou
uvedené v účtovnom rozvrhu.
Podrobné údaje obsiahnuté vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 tvoria prílohu tejto správy
č. 1.

Výkaz ziskov a strát
Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie za hlavnú a podnikateľskú činnosť obce.
Účtovný výsledok hospodárenia v obci vzniká ako rozdiel výnosov obce a zodpovedajúcich nákladov
obce. Výsledok hospodárenia obce Obid za účtovné obdobie roku 2019 po zdanení v hlavnej činnosti je
13 752,40 Eur a v podnikateľskej činnosti 0.
Podrobné údaje obsiahnuté vo Výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 tvoria prílohu tejto
správy č. 2.

Poznámky
Poznámky sú súčasťou účtovnej závierky. Účtovná jednotka je povinná informovať
v poznámkach zmenu účtovných zásad a účtovných metód. rezerv a opravných položiek. Poznámky sa
zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Poznámky sú vypracované v textovej a tabuľkovej
časti.
Podrobné údaje obsiahnuté v Poznámkach tvoria prílohu tejto správy č. 4.

Komentár k výsledku hospodárenia za rok 2019 /vybrané ukazovatele/:

K 31. 12. 2019 obec Obid vykazuje nasledovné zostatky finančných prostriedkov v €:
Stav a
rozbor
účtov k
31.12.2019
Bankové účty
SK12 5600 0000 0038 5922 8001
SK47 5200 0000 0000 0771 0419
SK97 5200 0000 0000 0927 1413
SK73 5200 0000 0000 0836 8096
SK58 5200 0000 0000 1160 9233
SK02 5200 0000 0000 1736 5348
Účty v bankách spolu:

Účet
221 003
221 004
221 005
221 007
221 010
221 011

Pokladne
Pokladňa 1
Pokladňa 2
Pokladne spolu:

211/1
211/2

KOM 385922 EUR 0701 02

461 001

8052561404/3000
Úverové zaťaženie obce spolu:

479 001

Názov účtu
EUR
Prima banka – bežný účet
OTP – bežný účet
OTP – Potravinový účet
OTP – Sociálny fond
OTP – Rezervný fond
OTP – bežný účet- Bytový dom

82 035,88
24 946,35
1 553,66
1 781,23
1 312,80
15 786,00
127 415,92

1 971,44
1 620,50
3 591,94
Prima banka a.s. – úver –
Stavba obecného úradu
Nesplatený úver zo ŠFRB –
Bytový dom

-

924,40

364 381,24
365 305,64

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám – Prima banka Slovensko
a.s.
- Štátnemu fondu rozvoja bývania
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

184,68
10 852,35
6 962,94
0,00
0,00
924,40
364 381,24
0,00
417 629,60

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/2017 súhlasilo s predložením žiadosti o poskytnutie
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe uvedeného uznesenia, starosta obce uzatvoril
dňa 06.06.2017 zmluvu o úvere č. 400/62/2017 so Štátnym fondom rozvoja bývania na obstaranie
nájomných bytov kúpou Bytového domu 3x4 b.j. typ PROFIS 2015 v obci Obid na ul. Hlbokej. Výška
úveru je 382 030,00 EUR, lehota splatnosti 40 rokov a úroková sadzba 1 % p.a. /fiškálny úrok = 360
dní/. Zabezpečenie úveru je záložným právom k nehnuteľnosti. Obec úver vyčerpala. Zostatok
nesplateného úveru k 31.12.2019 je 364 381,24 EUR. Suma ročných splátok úveru je 7 864,87 EUR +
úroky z úveru 3 727,01 EUR, spolu 11 591,88 EUR. Suma zaplateného nájomného v roku 2018 je:
19 099,44 EUR.
Obec Obid v roku 2017 netvorila Fond prevádzky, údržby a opráv nakoľko sa stal vlastníkom
bytových domov od 15.12.2017. Obec v roku 2018 za mesiace 1-4 netvorila fond prevádzky podľa
zákona § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. Správu bytových domov od 1. mája 2018 na základe
príkaznej zmluvy 10/2018 zo dňa 11.04.2018 vykoná Enerbyt s.r.o. Štúrovo. Za mesiace 5-12 tvorbu
fondu prevádzky a opráv vykonal Enerbyt s.r.o. Štúrovo, tvorba fondu je vo výške 2 571,24 EUR,
čerpanie fondu v roku 2018 je nulový.

Peňažné prostriedky tvorby FO za roky 2018-2020 sú na bankovom účte -fond opráv objektov
a vchodov, objekt 971 Hlboká 28 u Enerbyt s.r.o. Štúrovo.
Enerbyt s. r.o. k 1.1.2019 účtovným dokladom č. 190109 zaúčtoval tvorbu FO za obdobie májdecember 2018 vo výške 2 938,50 €, ako aj za celý rok 2019. V roku 2019 zo zaplateného
nájomného vykonali zrážku tvorbu FO, a takto znížené nájomné platby posielali na obec.
Novelou zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2018 zmenil spôsob tvorby a použitia
prostriedkov určených na financovanie prevádzky, údržby a opráv bytových budov s
nájomnými bytmi, ktorých obstaranie bolo podporené na základe tohto zákona. Rozlišujú sa
dva spôsoby tvorby a použitia prostriedkov určených na financovanie prevádzky, údržby a
opráv v závislosti od toho, akým spôsobom sú nájomné byty zapísané na príslušnom liste
vlastníctva.

Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

Prima banka
Slovensko a.s.

Stavba
Obecného
úradu

149 402,00

10 603,44

156,95

924,40

r. 2020

ŠFRB

Kúpa
Bytového
domu

382 030,00

7 864,87

3 727,01

364 381,24

r. 2057

531 432,00

18 468,31

3 883,96

365 305,64

Spolu v EUR

Do celkového dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov, poskytnutých zo ŠFRB na
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene
ročného nájomného za obecné nájomné byty, záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na
zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ, a to najviac v sume nenávratného
finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a riadiacim orgánom
pre príslušný programový dokument podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

