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1. Úvodné slovo starostu obce  

       

Vážení spoluobčania,  

Vážení poslanci Obecného zastupiteľstva, 

  

Výročná správa obce Kľúčovec za rok 2018, ktorú ako starosta obce predkladám, 

obsahuje základné informácie o obci, ekonomické informácie, je pravdivým a nestranným 

obrazom činnosti obce a výsledkov, ktoré obec za rok 2018 dosiahla.  

Obec tak ako doposiaľ, plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú najmä z 

ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri 

zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného 

výkonu štátnej správy.  

Aj v roku 2018 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac 

uspokojili potreby našich občanov. 

 Ako každý rok aj v tomto roku sme organizovali rôzne podujatia: Deň detí, Obecný deň, 

Deň dôchodcov, Majáles, Deň matiek, Deň detí, spoločenskú akciu s názvom Koniec prázdnin, 

Mikulášsku oslavu. 

Chcel by som pripomenúť, že každá plánovaná aktivita je podmienená disponibilnými 

finančnými prostriedkami, ale aj napriek tomu sa budem snažiť v spolupráci s poslancami OZ a 

občanmi obce urobiť maximum pre skrášlenie našej obce a skvalitňovanie podmienok života 

nás všetkých. 

             Na záver mi dovoľte poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom 

obce a všetkým, ktorí sa v roku 2018 aktívne zapájali do činnosti v obci Kľúčovec a tým 

pádom prispievali k jej rozvoju.  

 

 

 

        Csaba Bognár 

            starosta 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Kľúčovec  

Sídlo:    Obecný úrad, 930 07 Kľúčovec 38  

IČO:    00305502  

DIČ:    2021002115  

Štatutárny orgán obce: starosta  

Telefón:   031/5541236  

E- mail:  ouklucovec@panelnet.sk  

Webová stránka:  www.klucovec.sk  

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:    Csaba Bognár  

Obecné zastupiteľstvo: Karel Vígh (zástupca starostu) 

Ľudovít Bognár  

Csaba Berec  

Peter Keszegh  

                                                Aneta Horecká 

Hlavný kontrolór:   Ing. Sibyla Szabóová 

Obecný úrad:   Katarína Feketeová 

 

V zmysle zákona o obecnom zriadení obec má dva orgány: obecné zastupiteľstvo a 

starosta obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie dané ústavou a zákonmi a 

nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti či nadriadenosti. Obyvatelia obce nepriamo, 

prostredníctvom týchto dvoch orgánov vykonávajú samosprávu obce. Obecný úrad je 

výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje organizačné a 

administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu.   

Obecný úrad sa organizačne člení na Sekretariát- Evidencia obyvateľstva -Dane a poplatky, 

Ekonomika- financie- majetok obce- personalistika a Stavebný úrad. 

Obec je zriaďovateľom Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským. 

Súčasťou organizačnej štruktúry obecného úradu je knižnica a Ekodvor. 

Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové, príspevkové ani neziskové organizácie, ani obchodné 

spoločnosti.  
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Poslaním obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a udržateľnosť základnej 

prevádzky obce.  

 Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné 

zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného 

majetku obce.  Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na 

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon 

štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. 

Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, 

do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

 Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 

Z.z. o štátnej štatistike. 

 Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle 

tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. 

Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. 

 Obec vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s nehnuteľným, hnuteľným a 

finančným majetkom. Rozhoduje vo veciach daní a poplatkov. Usmerňuje podnikateľské 

zámery – vydáva stanoviská. Zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií, 

verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových zariadení, nebytových 

priestorov, údržbu budov - materskej školy, obecného úradu, autobusových čakární. Obec 

spravuje a udržiava v prevádzky schopnom stave pracovné stroje zabezpečujúce údržbu 

miestnych komunikácií /odhŕňanie snehu/ a zber separovaného odpadu.  
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Obec spravuje pamätníky, vykonáva množstvo úloh preneseného výkonu štátnej správy v 

oblasti, stavebníctva, životného prostredia, vedenia registra obyvateľov obce, civilnej ochrany, 

sociálnej oblasti. Základným dokumentom strategického plánovania je PHSR, ktorý definuje 

komplexnú predstavu obce v oblasti investičnej, ekonomickej, sociálnej a kultúrnej.  

Vízie obce: 

- formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a 

ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce, 

- uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a 

ostatným subjektom. 

- individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov 

do riešenia vecí verejných 

-  vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce. 

- na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná rekonštrukcia inžinierskych sietí v existujúcej zástavbe, 

rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia verejných budov.  

Ciele obce: 

Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, 

ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci . 

Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Kľúčovec nasledovné zásady: 

- plnenie právnych a ostatných požiadaviek, 

- zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, 

- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho 

povedomia a kvality života 

-  získanie zdrojov na potrebné investičné zámery.  

-  obecným cieľom sú aj malé zámery – čistota obce, oddychové zóny, náučné chodníky. 

Prioritou je aj naďalej udržateľnosť existujúcej, materskej školy, kultúrneho domu,   

osvetlenia, techniky na čistenie miestnych komunikácií a zberu separovaného odpadu. 

 

5. Základná charakteristika obce  

 Obec Kľúčovec je samostatný územný správny celok Slovenskej republiky, ktorý 

združuje osoby majúce na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok 

ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.  
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5.1   Geografické údaje 

 

Územie obce je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je súčasťou 

podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská 

kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina.   

Obec Kľúčovec má výmeru 1 270 ha a nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenskej 

republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia SR obec na úrovni NUTS 3 patrí do 

Trnavského kraja, na úrovni NUTS 4 do obvodu/okresu Dunajská Streda (leží v jeho 

juhovýchodnej časti).  

Obec Kľúčovec zo severu susedí s mestom Veľký Meder, z východnej strany s obcou Číčov, zo 

západu s obcou Čiližská Radvaň, z juhu susedí s obcou Medveď, kde je hraničný prechod do 

Maďarskej republiky.  

Katastrálne územie obce patrí do povodia rieky Dunaj. Cez územie preteká rieka Dunaj 

– tvorí západo-južnú hranicu k. ú. obce. 

Na východnej hranici katastrálneho územia obce sa nachádza chránená prírodná 

rezervácia, mŕtve rameno Dunaja, ktoré vzniklo v roku 1899, keď Dunaj pretrhol hrádzu. 

Kód obce 501689  

Názov okresu  Dunajská Streda  

Názov kraja  Trnavský  

Štatút obce  obec  

PSČ  930 07  

Telefónne smerové číslo  031  

Nadmorská výška stredu obce - v m  114  

Celková výmera územia obce [m2]  12 708 145  

Hustota obyvateľstva na km2  35  
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Charakter osídlenia v mikropriestore obce je bodový v poľnohospodárskej krajine, 

centrálnymi rozvojovými pólmi sídelnej štruktúry priestoru obce sú mestá:  

- Komárno (36 tis. obyvateľov, leží približne v 43 km vzdialenosti na východ od obce),  

- Dunajská Streda ( 25 tis. obyvateľov, leží približne v 25 km vzdialenosti na západ od obce),  

- Veľký Meder ( 9 tis. obyvateľov, leží približne v 8 km vzdialenosti na severovýchod od obce).  

Súradnice obce:   47°79′42″S   17°71′71″V 

 

 

5.2   Demografické údaje  

 

Vývoj počtu obyvateľov v posledných rokoch charakterizoval mierny pokles alebo stagnáciu. 

Pri SODB v roku 2011 obec mala 372 trvale bývajúcich obyvateľov. Počet obyvateľov 

k 31.12.2018  je 361 osôb.  

Vývoj počtu obyvateľov: 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Počet obyvateľov 

2011 371 

2012 375 

2013 373 

2014 365 

2015 360 

2016 363 

2017 359 

2018 361 

Počet narodených zomretých prihlásených odhlásených 

v roku 2018 1 0 5 4 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%C5%87%C3%A1rad&language=sk&params=47.836667_N_17.610000_E_region:SK_type:city
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Podľa SODB 2011 v náboženskej štruktúre obyvateľstva obce dominujú obyvatelia, ktorí sa 

prihlasujú k reformovanej kresťanskej cirkvi, tvoria 85,21 % obyvateľstva obce. Obyvatelia, 

ktorí prihlasujú k rímskokatolíckej cirkvi tvoria 12,1 %, k evanjelickej cirkvi 0,27 % a osoby 

bez náboženského vyznania tvoria 2,42 % obyvateľstva obce. 

Národnostná štruktúra obyvateľov podľa SODB 2011: 

Národnosť Muži Ženy Spolu 

Slovenská  5 0 5 

Maďarská  182 183 365 

Česká  2 0 2 

Spolu  189 183 372 

 

Veková  štruktúra obyvateľov podľa SODB 2011: 

Vek muži ženy spolu v % 

 0 - 2  9 2 11 3,00 

3 - 4  5 4 9 2,40 

5  3 1 4 1,10 

6 - 9  8 10 18 4,80 

10 - 14  17 19 36 9,70 

15  4 2 6 1,60 

16 - 17  3 5 8 2,20 

18 - 19  4 0 4 1,10 

20 - 24  7 12 19 5,10 

25 - 29  17 13 30 8,10 

30 - 34  13 18 31 8,30 

35 - 39  25 16 41 11,00 

40 - 44  14 8 22 5,90 

45 - 49  8 7 15 4,00 

50 - 54  7 6 13 3,50 

55 - 59  9 13 22 5,90 

60 - 64  16 10 26 7,00 

65 - 69  4 15 19 5,10 

70 - 74  10 7 17 4,60 

75 - 79  5 12 17 4,60 

80 - 84  0 2 2 0,50 

85+  1 1 2 0,50 

Spolu  189 183 372 100,00 

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 35 obyvateľov na 1 km2 

 

5.3   Ekonomické údaje  

 V roku  2011 bolo v obci 169 ekonomicky aktívnych osôb. Miera ekonomickej aktivity 

obyvateľov obce bola 45,40 %. V čase SODB 2011 v obci bolo 40 nezamestnaných.  

Od tohto obdobia miera nezamestnanosti má klesajúcu tendenciu.  Počet nezamestnaných 

občanov k 31.12.2018  je 10. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda bola 2,41 %. 

Obec úzko spolupracuje s ÚPSVaR  Dunajská Streda a pomáha zaraďovať dlhodobo 

nezamestnaných formou organizovania aktivačných prác, hlavne podľa § 10 Zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 

50j,  § 52, § 52a a § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Čo sa týka hospodársko-ekonomického 

potenciálu, poľnohospodárstvo je najrozšírenejšou aktivitou v tomto území.  
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5.4   Symboly obce 

Erb obce  

 

 Erb obce Kľúčovec tvorí v červenom štíte zlaté hákovité bidlo 

so strieborným hrotom prekrížené dvomi zlatými veslami, ovenčené 

dvomi zelenými ratolesťami.  

 

Vlajka a zástava obce  

 

 Vlajka obce Kľúčovec pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, 

červenej, žltej, zelenej, žltej, červenej a bielej.  

Zástava obce Kľúčovec má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Vlajka má pomer strán 2:3 a 

ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Zástava sa od vlajky 

odlišuje tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou 

lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečať obce  

 

 Pečať obce Kľúčovec je okrúhla, uprostred s obecným symbolom  

a kruhopisom:  

„OBEC - KĽÚČOVEC, prípadne „OBEC KĽÚČOVEC - KULCSOD KÖZSÉG 

 

 

 

 

 

 

5.5   Logo obce 

 Logo obce je totožné s erbom obce. 
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5.6   História obce  

 O osade sa prvýkrát písalo v roku 1252, kedy kráľ IV. Béla bydliská kráľovských 

dvoranov daroval katolíckemu rádu Liptovského Mikuláša. Za vlády Arpádovcov bol sídlom 

kráľovských služobníkov (tzv. dvorníkov). Listina z roku 1268 dedinu spomínala ako časť 

Komárňanskej župy. Koncom 13. storočia tu vlastnila statky šľachtická rodina Česnegiovcov. 

Žigmund Luxemburgsky 27. marca 1405 prikázal Komárňanskej župe, aby Kulchodskym 

šľachticom patriacim k hradu, nechal svoje privilégiá. Z tejto listiny vysvitlo, že majetok cirkvi 

užívali šľachtici. Kľúčovec daroval v roku 1535 Ferdinand I. Pannonhalmskému rádu, ktorý 

bol v roku 1848 právnym majiteľom. V žalobnom liste v roku 1612 sa kľúčovskí šľachtici 

obrátili na valné zhromaždenie v Győri proti násilnému zbieraniu daní.  

Obyvatelia dediny v XVI. storočí prešli na reformátsku vieru, ktorú vyznávajú dodnes.  

V roku 1784, pri sčítaní ľudu, mala osada 231 obyvateľov, toto číslo vzrástlo do roku 1850 

na 320. Podľa sčítania ľudu v roku 1850 všetci obyvatelia vyznávali reformátsku vieru.  

Známy maďarský štatistik András Vályi si v roku 1792 o obci mimo iného poznamenal, že 

je to maďarská dedina v Rábskej župe, „v jej chotári sa urodí najmä pšenica, jej pastviny sú 

dobré, lúky stredne dobré, lesy nemá, trstiny je dostatok a preslávilo ju konope“. 

V druhej časti XIX. storočia sa dedina rýchlo rozvíjala. Rozvoj dediny v roku 1876 a 1880 

zastavila povodeň. Kvôli veľkým povodniam bolo potrebné upraviť Čiližský potok, a posilniť 

hrádzu.  

Po Trianonskej dohode v roku 1920 sa dedina dostala k novo vzniknutému 

Československému štátu, následkom čoho celé okolie utrpelo vážne majetkové škody. Malé 

dediny odrezali od Győru nové hranice, Bratislava bola od nich príliš ďaleko. Takto sa aj obec 

Kľúčovec dostala do periférnej situácie.  

Po prvom Viedenskom rozhodnutí bola dedina znovu pripojená k Maďarsku.  

Jej škola bola postavená v roku 1892, v roku 1910 mala 411 obyvateľov (viac ako 

v súčasnosti). Pod jej rozvoj sa priaznivo podpísalo otvorenie mosta cez Dunaj v Medveďove 

v roku 1942, dovtedy sa cez rieku prepravovalo kompou. Rozsiahla povodeň v roku 1965 

zničila veľkú časť dediny. 

Po parížskej mierovej dohode sa obec dostala opäť k Československu a od januára 1993 

patrí k Slovenskej republike. 
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5.7   Pamiatky   

V obci sa nachádza kostol reformovaný klasicistický z prvej polovice 19. storočia, 

prestavaný v roku 1885. Má jednoľoďový priestor s rovným uzáverom, krytý rovným 

stropom. Hladká štítová fasáda so vstavanou vežou je členená nárožnými pilastrami 

a kordónovou rímsou. Veža je krytá barokovou baňou. Vnútorné zariadenie je z 19. 

Storočia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 1995 Obec Kľúčovec spolu s Obcou Čičov postavili pamätník na pamiatku  k 30. 

výročiu povodne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomník padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne 
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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 v Kľúčovci s 

výchovným jazykom maďarským. 

Vývoj počtu detí v MŠ v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kľúčovec: 

Školský 

rok 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/

2019 

Počet 

detí 

 

12 6 7 6 4 2 6 

Školské vzdelávanie žiakov je zabezpečené v Základnej škole Móra Kóczána s VJM v Čiližskej 

Radvani. Žiaci môžu navštevovať aj základné školy v meste Gabčíkovo a Dunajská Streda. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja v obci možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa 

bude orientovať naďalej na predškolskú výchovu detí. 

 

6.2    Zdravotníctvo 

 Priamo v obci sa nenachádzajú zdravotnícke ambulancie, pre obyvateľov obce 

najbližšie zdravotné stredisko sa nachádza v Gabčíkove a Čilizskej Radvani s nasledovnými 

ambulanciami: obvodný lekár pre dospelých, detská ambulancia, zubná ambulancia, gynekológ 

a tiež lekáreň.  

 Komplexnejšie zdravotné služby sú zabezpečené v okresnom centre Dunajská Streda 

a vo Veľkom Mederi. 

 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať 

na rozvoj zdravotnej starostlivosti. 

 

6.3    Sociálne zabezpečenie 

 Obec nedisponuje zariadením sociálnych služieb. 

 Na základe Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. 

z. obec  je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre 

seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na 

opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu.  

 Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a v roku 2018 so spoluprácou s 

Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnala  

2 opatrovatelky na  vykonávanie terénnej opatrovateľskej služby. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na vykonávanie opatrovateľskej služby terénnou formou. 

6.4    Kultúra 
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 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad organizovaním rôznych 

kultúrnych podujatí pri príležitostiach ako sú Karneval pre deti, Deň matiek, Deň detí, Obecný 

deň, Posedenie dôchodcov,prípadne iné kultúrne podujatia ako vystúpenia hudobných skupín, 

speváckych zoskupení a podobne. 

Rozvoj miestnej kultúrnej činnosti zabezpečuje predovšetkým kultúrny dom (ktorý má 

kapacitu cca 80 miest). 

Družobnou obcou Obce Kľúčovec je Obec Kulcs (Maďarsko) s ktorou Obec v budúcnosti 

plánuje nielen  udržovať, ale aj  trošku oživiť spoločenský a kultúrny styk. Obec plánuje 

usporiadať autobusové zájazdy pre spoluobčanov obce a navzájom sa  navštevovať pri 

významnejších udalostiach a takto  si vymieňať svoje skúsenosti.  

 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a 

spoločenský život sa bude orientovať naďalej prostredníctvom spoločensko-kultúrnych 

podujatí.  

 

6.5    Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Hooftrimmer s.r.o.- poľnohospodárstvo, chov zvierat, 

S.G.E s.r.o.-poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,  

Silvia Bognárová- SITI TRANSPORT- nákladná cestná doprava,  

Vaskovics s.r.o- služby v záhradníctve,  

UMAR (marián Švec)- umelecko- remeselné práce,  

Pohostinstvo (Marta Gaálová),   

EDEN textil, rýchle občerstvenie (Simona Petőczová). 

       Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život 

v obci sa bude naďalej orientovať na poľnohospodársku výrobu, výroba a predaj živočíšnych, 

rastlinných produktov. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

  

 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

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 2018 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,  kapitálový   rozpočet schodkový a finančný 

rozpočet  na rok 2018 nebol prognózovaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. 
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 30/2017. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 30.10.2018 uznesením č. 34/2018 

- druhá zmena schválená dňa 21.12.2018 uznesením č. 8/2018. 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% 

čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 178 000,00 225 353,00 239 207,11 106,15 

z toho :     

Bežné príjmy 178 000,00 185 353,00  170 182,09 91,81 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 30 000,00 - 

Finančné príjmy 0,00 40 000,00 39 025,02 97,56 

Výdavky celkom 177 000,00 220 428,00 200 712,36 91,06 

z toho :     

Bežné výdavky 174 000,00 177 428,00 161 687,34 91,13 

Kapitálové výdavky 3 000,00 43 000,00 39 025,02 90,76 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 - 

Rozpočet obce  1 000,00 4 925,00 38 494,75  

 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 225 353,00 EUR bol skutočný príjem v sume 239 207,11 

EUR, čo predstavuje  106,15 % plnenie.  

1. Bežné príjmy 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 185 353,00 EUR bol skutočný príjem v sume 170 182,09 

EUR, čo predstavuje  91,81 % plnenie.  

a) daňové príjmy: 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky (na základe zverejňovaných prognóz MF SR) v sume 

85 300,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 

81 614,99 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,68 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 44 000,00 EUR bol skutočný príjem v sume 44 372,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 589,41 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 11 782,59 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 346,25 

EUR, za nedoplatky z minulých rokov.   

Daň za psa: 

Z rozpočtovaných 330,00 EUR bol skutočný príjem v sume 297,50 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 90,15 % plnenie.   

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 

Z rozpočtovaných 4 700,00 EUR bol skutočný príjem v sume 5 112,50 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 108,78 % plnenie. 
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b) nedaňové príjmy:  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5 835,00 EUR bol skutočný príjem v sume 9 148,50 EUR, čo je 156,79 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 954,15 EUR,  

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 274,35 EUR a príjem  z prenajatých  

bytov v sume 1 920,00 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 8 521,00 EUR bol skutočný príjem v sume 8 488,40 EUR, čo je 99,62 % 

plnenie.  

c)  iné nedaňové príjmy:  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 965,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 003,49 EUR, čo predstavuje 25,31 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované 

príjmy z dobropisov a z vratiek a odvody z hazardných hier.  

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 32 502,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

20 144,71 EUR, čo predstavuje  61,98 % plnenie. 

účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2. Kapitálové príjmy:  

 Obec v roku 2018 prijala kapitálový transfer od DPO vo výške 30 000,00 EUR na 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.  

3. Príjmové finančné operácie:  

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 40 000,00 EUR bol skutočný príjem v sume 

39 025,02 EUR, čo predstavuje  97,56 % plnenie- použitie rezervného fondu v sume: 3 266,22 

EUR na výstavbu chodníkov v cintoríne, 12 106,80 EUR na prístrešok k domu smútku a 

23 652,00 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií.  
 

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 220 428,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 

200 712,36 EUR, čo predstavuje  91,06 % čerpanie.  

1. Bežné výdavky  

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 177 428,00 EUR bolo skutočne čerpané  v sume 

161 687,34 EUR, čo predstavuje  91,13 % čerpanie.  

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 68 890,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 58 831,57 EUR, 

čo je 85,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej 

služby, AČ,  a pracovníkov materskej školy. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 24 026,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 20 492,78 EUR, čo 

je 85,29 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 80 012,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 77 495,56 EUR, čo 

je 96,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 4 500,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 4 867,43 EUR, čo 

predstavuje 108,16 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Obec Kľúčovec v čerpaní rozpočtu výdavkov neeviduje výdavky na transakcie verejného dlhu.   

2. Kapitálové výdavky  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 43 000,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 

39 025,02 EUR, čo predstavuje  90,76 % čerpanie.  
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018   

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR  

Bežné  príjmy spolu 170 182,09 

Bežné výdavky spolu 161 687,34 

Bežný rozpočet 8 494,75 

Kapitálové  príjmy spolu 30 000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 39 025,02 

Kapitálový rozpočet  -9 025,02 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -530,27 

Vylúčenie z prebytku  30 000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
-30 530,27 

Príjmové finančné operácie  39 025,02 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 39 025,02 

PRÍJMY SPOLU   239 207,11 

VÝDAVKY SPOLU 200 712,36 

Hospodárenie obce  38 494,75 

Vylúčenie z prebytku 30 000,00 

Upravené hospodárenie obce 8 494,75 

  

Schodok rozpočtu v sume 530,27 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 v sume 30 000,00 EUR  bol v rozpočtovom roku 2018 

vysporiadaný z finančných operácií: 30 530,27 EUR.  

Schodok 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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo 

určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 

30 000,00 EUR, a to na rekonštrukciu požiarnej zbojnice. 

Zostatok  finančných operácií v sume  39 025,02 EUR, bol  použitý na vysporiadanie schodku 

bežného a kapitálového rozpočtu v sume 30 530,27 EUR. 

Navrhujeme, aby Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie zostatku 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 8 495,75  EUR  

na tvorbu rezervného fondu. 
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7.3 Rozpočet na roky 2019 - 2021    

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 239 207,11 209 500,00 177 000,00 177 000,00 

z toho :     

Bežné príjmy 170 182,09 179 500,00 177 000,00 177 000,00 

Kapitálové príjmy 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 39 025,02 30 000,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 200 712,36 209 500,00 177 000,00 177 000,00 

z toho :     

Bežné výdavky 161 687,34 178 000,00 177 000,00 177 000,00 

Kapitálové výdavky 39 025,02 31 500,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a v zmysle §20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce 

upravuje Opatrenie MF SR číslo 21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR číslo 

MF/16786/2007-31. Iné podrobnosti sú upravené Opatrením MF SR číslo MF/21227/2014-31, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31. 

 

8.1 Majetok  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 562 708,15 559 969,92 

Neobežný majetok spolu 504 088,12 501 396,14 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00  

Dlhodobý hmotný majetok 435 318,44 432 626,46 

Dlhodobý finančný majetok 68 769,68 68 769,68 

Obežný majetok spolu 57 393,82 56 362,58 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 174,60 800,00 

Finančné účty  56 219,22 55 562,58 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 226,21 2 211,20 
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8.2 Zdroje krytia  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 562 708,15 559 962,92 

Vlastné imanie  231 933,47 231 174,11 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  231 933,47 231 174,11 

Záväzky 9 649,67 38 348,71 

z toho :   

Rezervy  480,00 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 30 000,00 

Dlhodobé záväzky 660,58 74,43 

Krátkodobé záväzky 8509,09 7 794,28 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 321 125,01 290 447,10 

 

Prírastok na účte 021 v sume 39 025,02 € vznikol zaradením majetku do užívania: 3 266,22 €: 

chodník v cintoríne, 12 106,80 €: prístrešok k domu smútku, 23 652,00 €: rekonštrukcia ciest.  

 

8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   13,00  

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 161,60 800,00 

 
 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   9 169,67 7 868,71 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
 

9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 191 569,45 200 130,61 

50 – Spotrebované nákupy 19 139,77 17 255,62 

51 – Služby 28 943,76 40 682,30 

52 – Osobné náklady 96 439,38 31 795,12 

53 – Dane a  poplatky 281,25 475,76 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 836,73 3 733,85 
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55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

42 016,77 42 197,00 

56 – Finančné náklady 804,23 497,62 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 

2 107,56 2 130,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 194 445,07 199 371,25 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 131 582,16 133 339,89 

64 – Ostatné výnosy 8 069,26 14 588,40 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

480,00 480,00 

66 – Finančné výnosy 330,03 140,34 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach 

53 983,62 50 822,62 

Hospodársky výsledok/+ kladný HV, - záporný HV/ 2 875,62 -759,36 

 

 

Hospodársky výsledok za rok 2017 v sume 2 875,62 EUR bol zúčtovaný na účet  

428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 200 130,61 €, čo predstavuje 

nárast nákladov  o 8561,16 oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo 

výške 191 569,45 €.  

Nárast nákladov bol spôsobený zvýšením výdavkov na služby. 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- mzdové náklady vo výške  67 094,27 € 

- sociálne náklady vo výške 26 064,19 € 

- služby  vo výške 40 682,30 €   

- odpisy vo výške 41 717,00 € 

- tvorba rezerv na súdny spor vo výške 480 €. 

Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 199 371,25 €, čo predstavuje 

nárast výnosov o 4926,18 oproti roku 2017, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo 

výške 194 445,07 €.  

Nárast  výnosov bol spôsobený zvýšením výnosov z ostatnej prevádzkovej činnosti. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- podielové dane vo výške  81 615 € 

- daň z nehnuteľnosti vo výške 44 372 € 
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- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 5112 € 

- poplatok za rozvoj vo výške  0 € 

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 18 300,81 € 

výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 10 131,69 €  

 

 

10.  Ostatné  dôležité informácie 

 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MŠVVŠ SR 165,00 BV:Príspevok na 5 ročné deti 

MV SR 66,22 BV:Odmena skladníka CO- PS 

MV SR 140,71 BV:na úseku REGOB a RA- PS 

ÚPSVAR 4 810,54 BV:Na aktiváciu nezamestnaných 

ÚPSVAR 614,11 BV:Chránená dielňa 

Implementačná agentúra 9 120,00 BV:opatrovateľská služba 

MDVRR 407,37 BV:na úseku stavebného poriadku- PS 

MDVRR 15,85 BV:na úseku miestne a účelové komunikácie – PS 

OÚ ŽP 34,15 BV: na úseku starostlivosť ŽP- PS 

MV SR 526,86 BV: na voľby  do org. samosp. obcí –PS 

DPO SR 1 400,00 BV:na techn.vybavenie DHZ 

DPO SR 30 000,00 KV:Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

Trnavský samosprávny kraj 1 000,00 BV: Podpora kult., umeleckých aktivít mládeže 

Nadácia Bethlen Gábor 1 535,25 BV:na pamätný pomník 

Nadácia Bethlen Gábor 308,65 BV:Deň detí 
 

*PS= prenesená správa, BV = Bežné výdavky, KV= Kapitálové výdavky 

 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

10.2    Poskytnuté dotácie  

 Obec v roku 2018 neposkytla žiadne dotácie.  

 

10.3     Významné investičné akcie v roku 2018 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 23 652,00 EUR  

- prístrešok k domu smútku: skutočne čerpaná suma 12 106,80 EUR 

- výstavba chodníkov na cintoríne: skutočne čerpaná suma 3 266,22 EUR  

 

10.4      Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
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- výstavba chodníkov v obci 

- rekonštrukcia materskej školy 

- rekonštrukcia ciest v správe obce (asfaltovanie) 

- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

- revitalizácia verejného priestranstva, oddychový park pri kultúrnom dome 

- vytvorenie miestnej tržnice 

- obnovenie autobusových zastávok 

- rekonštrukcia, zateplenie kultúrneho domu, obnovenie vnútorných priestorov. 

 

10.5      Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6      Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec Kľúčovec nevedie súdne spory. 

 

 

 

 

Vypracoval:    Veronika Nagy                                              Schválil: Csaba Bognár 

 

 

 

V Kľúčovci  dňa 02.05.2019 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 


