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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
výročná správa našej obce za uplynulý rok 2016 je dôkazom významných rozhodnutí obecného
zastupiteľstva a vedenia obce Veľké Kozmálovce a súčasne je aj sumarizáciou aktivít obce v investičnej
a kultúrno-spoločenskej oblasti.
Všetky výsledky obce za rok 2016 sú obrazom spolupráce, ochoty a pomoci poslancov OZ, členov komisií pri
OZ, pracovníkov obecného úradu, spoločenských organizácií a ochotných občanov obce Veľké Kozmálovce.
Všetkým, ktorí prispeli k pozitívam patrí úprimná vďaka.
Ing. Ľubomír Síkeľa
starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Veľké Kozmálovce
Sídlo: Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Tlmače
IČO:
34076743
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 036/6342331 Fax: 036/6342502
Webová stránka: www.velkekozmalovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Ľubomír Síkeľa
Zástupca starostu obce: Alena Konzcová Senešiová
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Milan Obický
Obecné zastupiteľstvo:
Mgr. Tomáš Báťa
Jaroslav Kamodi
Mgr. Branislav Kinčok
Adriana Tarišková
Ing. Martin Žigmond
Mgr. Margita Fialová
Komisie: Komisia pre ochranu verejného záujmu – predseda Mgr. Branislav Kinčok
Komisia finančná a pre správu obecného majetku – predsedkyňa Alena Konczová Senešiová
Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia – predseda Mgr. Branislav Kinčok
Komisia kultúrno-vzdelávacia – predsedkyňa Adriana Tarišková
Komisia športu a telesnej kultúry – predseda Ing. Martin Žigmond
Komisia hospodársko-stavebná – predseda Jaroslav Kamodi
Obecný úrad: Zoja Hercová – administratívna pracovníčka
Alžbeta Kamodiová – účtovníčka
Lenka Kinčoková – pomocná účtovníčka, správca webovej stránky.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Veľké Kozmálovce. Poslanie opisuje a
prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t. j. jej obyvateľov,
miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie obce Veľké
Kozmálovce a odpovedá na tri otázky: Čo obec robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre
zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod
samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných
služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne
poradenstvo a zastupovanie obce pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či
aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva obce Veľké
Kozmálovce disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi.
Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za
predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného
zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich
ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné
činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov obce – patrí administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto
autority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr.
prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.
Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy,
ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. Súčasťou bezpečnostnej politiky
obce je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.
Vízie:
Obec Veľké Kozmálovce bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život
všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne
služby pre svojich obyvateľov. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť aj o čo najlepšie
prezentovanie svojich kultúrnych tradícií a zvyklostí v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom
regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať hlavne
kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí
priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec
najväčší potenciál – poľnohospodárska produkcia a drobné výrobné prevádzky, ktoré neovplyvňujú kvalitu
bývania.
Ciele obce:
Finančne, legislatívne a technicky podporovať malé a stredné podnikanie zo strany obce.
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych a štátnych komunikácií.
Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v obci.
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom.
Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva.
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu
činnosť v obci.
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v
nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Zabezpečiť účinnú propagáciu obce.
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Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ vládnutia - e - government.

5. Základná charakteristika Obce Veľké Kozmálovce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou,
ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Obec Veľké Kozmálovce leží na ľavom brehu rieky Hron, asi 2 kilometre vzdušnej čiary od Slovenskej brány
smerom na juh. Celá obec aj s chotárom leží na rovine.
Susedné obce:
Katastrálne územie Veľkých Kozmáloviec hraničí na juhu s katastrom Starého Tekova a s katastrom Hronských
Kľačian, na východe s katastrom Rybníka a Hronských Kosíh, na severe s katastrom Tlmáč a na západe
s katastrom Malých Kozmáloviec.
Celková rozloha obce: 592 ha
Nadmorská výška:
172 m n . m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 120 obyvateľov na km2
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť slovenská – 99,86 %
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Prevažne rímsko-katolícke vierovyznanie – 94,43 %
Vývoj počtu obyvateľov: k 31. 12. 2016 – 714 obyvateľov.

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: k 31. 12. 2016 UPSVR Levice evidoval 15 dlhodobo nezamestnaných UoZ.
Nezamestnanosť v okrese: Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Levice k 31. 12. 2016 dosahovala
8,63%.
Vývoj nezamestnanosti: Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v decembri 2016 úroveň
8,76%. Medziročne sa znížila. Podľa ministra práce sa pod vývoj nezamestnanosti podpisuje aj priaznivý vývoj
ekonomiky.

5.4. Symboly obce
Erb obce: Erb obce Veľké Kozmálovce tvorí modrý štít, v ktorom zo striebornej trávnatej pažite vyrastá vysoký
strieborný smrek. Pred ním kráča zlatá laň. Ružičky v horných rohoch sú zlaté.
Vlajka obce: Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), modrej (1/6), bielej
(1/6), žltej (1/6), modrej (1/6) a žltej (1/6). Vlajka má pomer strán 3:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce: Pečať obce Veľké Kozmálovce tvorí erb obce Veľké Kozmálovce s kruhopisom OBEC VEĽKÉ
KOZMÁLOVCE.

5.5. Logo obce
Obec Veľké Kozmálovce nemá logo.
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Prvý raz je písomne doložená v listine z roku 1322, nepriamo v zmienke o Andrejovi z Kozmáloviec. Priamo sa
prvý raz spomína v roku 1337 a potom v roku 1372. Pôvodne patrila Forgáchovcom, v bližšie neurčenej dobe
Levickému hradu, panstvu Zlaté Moravce a od 18. storočia Migazziovcom. V katastri obce ležali dve, dnes už
zaniknuté stredoveké osady: Braian, ktorá sa spomína v roku 1075 a Scevlen z roku 1209.
Podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 mala vtedy obec 43 daňových poplatníkov a 33
domácností. V roku 1720 bolo v obci len 23 daňovníkov a v roku 1828 bolo v obci 69 domov a 445 obyvateľov.
Od roku 1986 boli Veľké Kozmálovce súčasťou Tlmáč až do 1. júla 1995, kedy bola obec od Tlmáč opäť
odčlenená.

5.7. Pamiatky
Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých pochádza z roku 1752. Postavený je v barokovom slohu.

5.8. Významné osobnosti obce
Andrej Trnkus (1836-1886) - rodák, rímsko-katolícky kňaz, národný buditeľ, zakladajúci člen Matice slovenskej a
jej konateľ pre tekovskú župu, spoluzakladateľ slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom.

6. Plnenie úloh obce
6.1. Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie detí v obci v súčasnosti poskytuje:
- Materská škola Veľké Kozmálovce
- Základná škola Veľké Kozmálovce

6.2. Sociálne zabezpečenie
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov. Sociálne služby
v obci zabezpečuje obec prostredníctvom rozvozu stravy starším občanom. Analýza doterajšieho vývoja
potvrdila potrebnosť výkonu tejto formy služby.

6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad a mužská spevácka skupina Veselí chlapi
v spolupráci s folklórnym súborom Hrončan a Občianske združenie Rodáci Veľké Kozmálovce. Obec tradične
organizuje Fašiangy, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, Deň obce, Mikulášsky večierok a Silvestrovské oslavy.
Obec prevádzkuje miestnu knižnicu a miestny rozhlas.
Aktívne sú aj miestne spolky: - ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Slovenského zväzu chovateľov, ZO
Slovenského zväzu záhradkárov, Dobrovoľný hasičský zbor, Mužská spevácka skupina Veselí chlapi, Folklórny
súbor Hrončan, Detský folklórny súbor Hronček, ŠK Dynamo a Občianske združenie Rodáci Veľké Kozmálovce.

6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
tri predajne:
- Coop Jednota Levice
- Zdeněk Fiala – Mäso - Potraviny
- Radoslav Švirik Atlanta
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- Peter Bielik CAFE BAR U PEŤA
- Valéria Fabianová YO MISMO.
V budove kultúrneho domu obec zriadila kaderníctvo, ktoré si prenajíma pani Lucia Mlynárčiková.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
JHJ KOVEX spol. s r. o. - súkromná spoločnosť zameraná na výrobu strojárskych zariadení.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že s postupne vznikajúcou podnikateľskou zónou
v areáli bývalého RD sa hospodársky život v obci bude orientovať na výrobu a montáž hotových produktov z
nehrdzavejúcej ocele v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle prostredníctvom
novovzniknutej fi. SG tec s.r.o. a prostredníctvom firmy Miroslava Kopčeka COLOR KOV hlavne na spracovanie
a povrchovú úpravu kovov a maliarske a natieračské práce.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet
ako schodkový vykrytý zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2015 uznesením č.10.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 27. 1. 2016 uznesením č. 6
- druhá zmena schválená dňa 29. 6. 2016 uznesením č. 9.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej
zmene

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

319 723

381 153

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2016
373 831,00

282 570
0
37 153

307 685
16 315
57 153

335 240,80
16 315,00
22 275,20

108,96
100,00
38,97

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

319 723

381 153

343 068,50

90,01

282 570
34 153
3 000

307 685
70 468
3 000

320 793,30
22 275,20
0

104,26
31,61
0

0

0

30 762,50

0

Rozpočet obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
98,08

-87.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

335 240,80
335 240,80
0
320 793,30
320 793,30
0
+ 14 447,50
16 315,00
16 315,00
0
22 275,20
22 275,20
0
- 5 960,20
+ 8 487,30
0
+ 8 487,30
22 275,20
0
+ 22 275,20
373 831,00
343 068,50
30 762,50
- 22 275,20
+8 487,30

Výsledkom rozpočtového hospodárenia OBCE Veľké Kozmálovce za rok 2016 je prebytok
rozpočtu vo výške 8 487,30 €.

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2016
373 831,00

Rozpočet
na rok 2017
345 040,00

Rozpočet
na rok 2018
345 040,00

Rozpočet
na rok 2019
345 040,00

335 240,80
16 315,00
22 275,20

293 040,00
0
52 000,00

293 040,00
0
52 000,00

293 040,00
0
52 000,00
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
343 068,50

Rozpočet
na rok 2017
345 040,00

Rozpočet
na rok 2018
345 040,00

Rozpočet
na rok 2019
345 040,00

320 793,30
22 275,20
0

293 040,00
49 000,00
3 000,00

293 040,00
49 000,00
3 000,00

293 040,00
49 000,00
3 000,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 172 584,65

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 223 010,63

Predpoklad
na rok 2017
1 182 590,61

1 084 896,90

1 126 357,06

1 085 490,61

3 035,00

2 260.00

1 485,00

Dlhodobý hmotný majetok

944 322,54

986 557,70

946 466,25

Dlhodobý finančný majetok

137 539,36

137 539,36

137 539,36

86 698,77

95 689,47

96 130,00

0,79

29,85

30,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

5 747,64

5 101,84

5 500,00

80 950,34

90 557,78

90 600,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté NFV krátkodobé

0

0

0

988,98

964,10

970,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 172 584,65

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 223 010,63

Predpoklad
na rok 2017
1 182 590,61

694 852,72

713 343,45

713 343,45

0

0

0

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

- 10 Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

0

0

0

694 852,72

713 343,45

713 343,45

23 612,86

25 436,02

25 290,00

750,00

750,00

770,00

0

0

0

285,25

518,81

520,00

22 577,61

24 167,21

24 000,00

0

0

0

454 119,07

484 231,16

443 957,16

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- prírastkov majetku DNM a DHM: novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený DHM, pri ktorom
boli pre stanovenie reálnej hodnoty majetku použité posudky znalca a celková hodnota bola vyčíslená na
68 031,63 €. Konkrétne dve budovy získané pri zámene pozemkov – bývalá sociálna budova a ošipáreň
v hodnote 10 135,35 a 40 638,09 € a budovy doteraz nezaradené v majetku obce: dva sklady a muštáreň
v celkovej hodnote 17 258,19 €.
Opravou v KN – preklasifikovaním ornej pôdy na zastavané plochy sa zvýšila hodnota pozemkov o 5 303,95 €.
Prírastkom do DHM je zaradenie detského dopravného ihriska v areáli MŠ vybudovaného sčasti svojpomocne,
z darov a financií obce 1 987,20 v celkovej hodnote 3 181,38 € a zaradenie interaktívnej tabule v ZŠ vo výške
2 201,28 €.
- úbytkov majetku DNM a DHM: vyradenie požiarneho auta Avia 30 z dôvodu predaja v celkovej výške
5 667,53 € a vyradenie časti pozemku vo výške 3 460,08 € z dôvodu predaja pre novovznikajúcu podnikateľskú
zónu.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2015
2 319,62

Zostatok
k 31.12 2016
2 765,18

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 428,02

2 336,66

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2015
22 862,86

Zostatok
k 31.12 2016
22 545,72

Záväzky po lehote splatnosti

2 140,30

2 140,30

8.4. Záväzky
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- zostatok záväzkov po lehote splatnosti predstavuje dodatočné fakturovanie stavebných prác v rozpore
so zmluvou súvisiace so stavbou chodníka smerom k železnici vykonané po neskolaudovaní investičnej akcie.
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015
337 283,54

Skutočnosť
k 31.12.2016
385 198,91

Predpoklad
rok 2017
383 760,50

50 – Spotrebované nákupy

57 284,19

46 681,70

57 500,00

51 – Služby

44 392,88

59 875,00

45 500,00

185 615,15

201 769,50

210 000,00

222,96

240,11

260,00

2 742,96

7 952,66

2 900,00

34 253,05

55 831,00

54 100,00

1 740,55

2 482,37

2 500,00

0

0

0

11 030,61

10 365,91

11 000,00

1,19

0,66

0,50

567 603,84

403 689,64

383 760,50

12 535,90

12 249,93

12 300,00

0

0

0

0

0

0

231 358,21

245 386,56

251 060,50

243 891,34

52 759,28

37 600,00

750,00

750,00

770,00

7,33

32,47

30,00

0

0

0

79 061,06

92 511,40

82 000,00

+ 230 320,30

+ 18 490,73

0

Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

- 12 Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 18 490,73 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:
Z porovnania nákladov rokov 2015 a 2016 vyplýva navýšenie v účtovej skupine 51 v roku 2016, kde je zahrnutý
finančný náklad na údržbu sociálnych zariadení domu kultúry vo výške 9 660 €, oprava malotraktora vo výške
2 323,68 €, betonárske práce súvisiace s výstavbou detského dopravného ihriska v areáli MŠ vo výške 1 627,20
€ a finančný náklad vo výške 1 238 € vynaložený na údržbu verejného rozhlasu.
V účtovej skupine 54 je navýšenie nákladov spôsobené sčasti vyradením predaného pozemku vo výške
3 460,08 € a sčasti pokutou vo výške 1 700 € uhradenou Inšpektorátu práce za nedodržanie bezpečnosti –
nenainštalovanie zábradlí pri vstupoch do budov MŠ a ZŠ, ktorá obci vyplynula z kontroly vykonanej na základe
udania občiankou obce.
V účtovej skupine 55 je navýšenie nákladov spôsobené začatím odpisovania piatich novo zaradených budov do
majetku obce /ročné odpisy vo výške 3 404 €/ a ročnou odpisovou sumou hasičského vozidla IVECO a vozíka
CAS 15, ktorá v roku 2016 dosiahla výšku 21 530 €. V roku 2015 sa uvedené zariadenia odpisovali iba tri
mesiace.
V účtovej skupine 63 je v roku 2016 zahrnutý vyšší výnos z podielových daní a v účtovej skupine 64 je v roku
2015 vykázaná tržba za novozistené pozemky.
V účtovej skupine 69 rozdiel ovplyvnila vyššia suma získaných dotácií.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Úrad práce (ÚPSVaR),
Levice
OÚ, odbor školstva,
Nitra
OÚ, odb. školstva, NR
OÚ, odb. školstva, NR
SAŽP B. Bystrica
DPO SR, Bratislava
ÚNSK, Nitra
Úrad práce (ÚPSVaR),
Levice
Ministerstvo vnútra
SR, Bratislava
MV SR, Bratislava
MDVaRR SR,
Bratislava
MDVaRR SR,
Bratislava
OÚ životného
prostredia, Nitra

Účelové určenie grantov a transferov
Dotácia z operačného programu - Národný projekt
„Cesta z kruhu nezamestnanosti“
Normatívne FP na činnosť ZŠ
Dohodovacie konanie na činnosť ZŠ
FP na vzdelávacie poukazy pre ZŠ
Sadové úpravy - revitalizácia verejných
priestranstiev obce v rámci Programu obnovy dediny
Dotácia pre dobrovoľnú požiarnu ochranu
na podporu cestovného ruchu - toalety - Vodné
dielo
Na stravné a školské potreby pre deti v hmotnej
núdzi
Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a register
obyvateľov
na voľby do NR SR
na stavebné konanie

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
10 447,62
50 092,00
841,00
614,00
4 326,96
2 000,00
1 782,00
198,20
241,65
557,92
655,65

na úsek pozemných komunikácií

30,46

na starostlivosť o životné prostredie

65,94

- 13 OÚ, odbor školstva,
Nitra
OÚ, odbor školstva,
Nitra
OÚ, odbor školstva,
Nitra
ÚNSK, Nitra
M AGROKOM, s. r. o.,
Marcelová
Levsem, spol. s.r.o.
Kalná nad Hronom
OZ Rodáci
RD Starý Tekov

Dotácia na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ , ktoré
majú 1 rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky
FP na žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia

651,00

109,00

Príspevok na učebnice do ZŠ

17,00

na podporu kultúry – Deň obce
peňažný dar na dopravu na zájazd na Dni obce do
Padiny
peňažný dar na cestu folkloristov obce do Srbska,
do Padiny
peňažný dar na Deň obce
peňažný dar na Deň obce

400,00
200,00
300,00
500,00
200,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

ŠK DYNAMO V. Kozmálovce
DHZ Veľké Kozmálovce
Boxing club Veľké Kozmálovce
OZ Rodáci Veľké Kozmálovce
ZO JDS Veľké Kozmálovce
MO MS Veľké Kozmálovce
MSS Veselí chlapi
ZO SZCH Veľké Kozmálovce
ZO SZZ Veľké Kozmálovce
eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí

Účelové určenie dotácie

futbalové zápasy v obci
ochrana občanov a ich majetku pred
požiarmi
majstrovstvá Európy Zagreb
na kultúrno – spoločenské podujatie
v obci „Burčákfest 2016“, zájazd Viedeň
na činnosť jednoty dôchodcov
Slávnostná akadémia pri 180. výročí nar.
Andreja Trnkusa
materiál na krojované košele
miestna výstava zvierat
výstava ovocia a zeleniny
príspevok na letný tábor

Suma poskytnutých
prostriedkov v
EUR
3 500,00
1 500,00
1 000,00
916,72
400,00
294,50
232,17
349,81
165,00
500,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
Obec Veľké Kozmálovce v roku 2016 zrealizovala sčasti svojpomocne a sčasti z finančných zdrojov obce detské
dopravné ihrisko v areáli MŠ v celkovej hodnote 3 181,38 €.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: v zmysle schváleného PHSR.

- 14 10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie spor s dodávateľom stavebných prác, ktorý si po neúspešnej kolaudácii dodatočne vyfakturoval
práce naviac nezahrnuté v uzatvorenej zmluve.

Vypracovali: Alžbeta Kamodiová
Lenka Kinčoková

Schválil:

Veľké Kozmálovce dňa 17. mája 2017

Prílohy:
Účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky účtovnej závierky
Výrok audítora k účtovnej závierke

