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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa, ktorú predkladám, obsahuje štandardné informácie o hospodárení za rok
2019. Počas roka 2019 sme z pohľadu obce urobili viacero významných investícií a aktivít.
Počas roka sme pokračovali s veľkou rekonštrukciou areálu ihriska, kde sme skolaudovali
budovu a uviedli do prevádzky. Budovu sme postavili s pomocou investičného úveru v sume
1 000 000 €, ktorý má splatnosť 3 roky. Súčasne sme na ihrisku realizovali vnútornú
rekonštrukciu telocvične pomocou dotácie Ministerstva školstva SR. Po 30-tich rokoch
prevádzky sme vymenili okná, palubovku, zrekonštruovali sociálne zariadenia. V tomto
roku sme s použitím Eurofondov nakúpili strojovú techniku, kontajnery na zberný dvor,
ktoré sú potrebné v zbere a separácií odpadov.
Počas roka bola obec organizátorom, spoluorganizátorom mnohých kultúrnospoločenských
a športových podujatí, ako sú Deň obce, kde bola hlavným hosťom programu Zuzana
Smatanová, Posedenie so seniormi, Vianočné trhy a koncert, Zavarský guláš, Deň matiek,
organizovanie divadelných predstavení, Zavarská sedmička, 1000 mil československých a
iné.
Výročná správa sa predkladá každoročne ako rámcový dokument o základných
charakteristikách obce, plnení jednotlivých funkcií obce, informácií o vývoji obce z pohľadu
rozpočtovníctva, účtovníctva. Vykazuje hospodársky výsledok za rok 2019, významné
investičné akcie a predpokladaný budúci vývoj v našej obci.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Zavar
Sídlo:

Viktorínova 14, 919 26 Zavar

IČO:

313203

Štatutárny orgán obce: starosta obce Bc.Lukáš Sochor
Telefón: 0948 134255
Mail:

ocu.zavar@stonline.sk

Webová stránka: www.zavar.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Bc.Lukáš Sochor
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Zástupca starostu obce:

Peter Stúpala

Hlavný kontrolór obce:

Bc. Eva Andacká

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Dana Benešová
Ľubomíra Dobrovodská
Ing. Martin Dobrovodský
Ing. Eleonóra Malovcová
PaedDr. Zuzana Moncmanová
Ing. Miroslav Roman
Juraj Šottník
Daniel Turanský

Komisie:

Mandátna komisia
Návrhová komisia
Volebná komisia
Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Stavebná komisia a ochrany životného prostredia
Komisia pre financie, rozpočet a eurofondy
Komisia školstva a športu
Komisia pre informatiku a propagáciu
Komisia na ochranu verejného záujmu

Obecný úrad:

Ing. Ondrej Horváth - stavebná a investičná činnosť
Ing. Dana Federičová- účtovníctvo, mzdy, rozpočet
Iveta Šéryová - dane a poplatky, stavebná a sociálna činnosť
Ing. Natália Krajčovičová – majetok, administratívna činnosť
Edita Nižnanská – matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva
Narcisa Ševčíková- knihovníčka
Gabriela Krajčovičová- upratovanie, rozvoz obedov dôchodcom
Zlatica Šípková- upratovanie Domu služieb
Emília Tomíková- sociálna pracovníčka
Miloš Krajčovič – údržbár
Mário Baroš- pomocný údržbár
Pavol Šergovič- údržbár
Matej Chlebík- správca ihriska

Rozpočtové organizácie obce :
Základná škola s MŠ Zavar, Športová 33,919 26 Zavar
Štatutárny orgán: Mgr. Andrea Mršťáková
Základná činnosť: predškolská a školská výchova
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IČO:34017381
Telefón: 0033/5597101
E-mail: riaditelka.zszavar@westcom.sk
Webová stránka: zszavar.edupage.org
Hodnota majetku: 1 614 062,94 €
Výška vlastného imania: -22 150,81 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: -22 141,88 €.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie a vízie obce: Obec bude poskytovať zdravé, čisté a priateľské prostredie pre svojich
obyvateľov. Súčasne bude pokračovať v rozvíjaní miestnych tradícií, ale zároveň i prijímať
nové a moderné možnosti. Obec bude pokračovať taktiež vo využívaní prírodného potenciálu
a zabezpečovať ekologickú stabilitu územia. Do budúcnosti sa obec buduje ako urbanisticky
usporiadaná s fungujúcou bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou
a sociálnou infraštruktúrou. Priaznivý priestor pre rozvoj podnikania bude podnecovať vznik
pracovných príležitostí. Obec bude poskytovať obyvateľom priaznivé podmienky pre
rôznorodé aktivity, oddych a rekreáciu, zabezpečovať obyvateľom sociálne zázemie, ktoré im
poskytne primeranú starostlivosť. Taktiež bude podporovať rozvoj kultúrneho potenciálu obce.
Ciele obce: sú podrobnejšie rozpísané v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce
Zavar na roky 2015-2020 strana 28 ( www.zavar.sk).

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
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 Zavar leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny.
Nadmorská výška v strede obce je 137 m n.m. a v chotári 130-153 m n.m. Východná časť
chotára je na spojenej nive Blavy a Dudváhu, západná je odlesnená mierna pahorkatina,
pokrytá mocnými uloženinami spraše. Má černozemné, na nive nivné a lužné pôdy. Je tu
chránené prírodné územie Zavarský háj- nížinný les s pôvodnými lesnými spoločenstvami.
Susedné mestá a obce : Trnava, Križovany, Šúrovce, Dolné Lovčice.
Celková rozloha obce : 1395 hektárov.
Nadmorská výška : 137 m nad morom.
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 148 obyvateľov na km2, 2 060 obyvateľov na konci roka 2019.
Národnostná štruktúra : slovenská – 2 039 obyvateľov
česká – 5 obyvateľov
maďarská – 16 obyvateľov.
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Rímsko- katolícke vyznanie 1 720 veriacich
Evanjelické vyznanie
25 veriacich
Grécko- katolícke vyznanie
13 veriacich
Bez vyznania
206 občanov.
Ostatní obyvatelia sú evidovaní v menších cirkvách.
Vývoj počtu obyvateľov : rok 2009 - 2 155 obyvateľov
rok 2010 – 2 183 obyvateľov
rok 2011 – 2 152 obyvateľov
rok 2012 - 2 126 obyvateľov
rok 2013 - 2 102 obyvateľov
rok 2014 - 2 106 obyvateľov
rok 2015 - 2 095 obyvateľov
rok 2016 – 2 116 obyvateľov
rok 2017 - 2 126 obyvateľov
rok 2018 - 2 069 obyvateľov.

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

3,1 %

Nezamestnanosť v okrese december 2019 :

2,4 %

Vývoj nezamestnanosti v obci:

2,5 %

december 2018

t.j. 38 nezamestnaných

5.4 Symboly obce
Symboly obce sa skladajú sa z vlajky, pečatidla a erbu. Symbolika obce- erb Zavara nám
ukazuje cestu predkov: „Modlite sa a pracujte - bude Vám rozkvitať!"
Erb obce : Erb obce znázorňuje v dolnej polovici červeného štítu striebornú zlatostredú,
bezkališnú päťružu na zlatej stopke s väčšími nepárnymi kvetmi, to všetko prevýšené
strieborným gréckym konkávnym labovitým krížom a strieborným, ostrím doprava otočeným
lemešom.
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Vlajka obce : Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej,
červenej, žltej a červenej. Ukončená je tromi cípmi resp. dvoma zástrihmi, ktoré siahajú do
tretiny jej listu.

Pečať obce : Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC
ZAVAR. Je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými
symbolmi. Od obecnej pečate sú odvodené okrúhle pečiatky obce.

5.5 História obce
Prvá písomná zmienka o obci Zavar pochádza z roku 1255 (de Zovvor). V listine palatína a
bratislavského župana Rolandusa a nitrianskeho biskupa Vincenta sa píše o zemi Čandal a je
v nej uvedené meno Dionýza de Zovvori. Bolo to v období vlády uhorského kráľa Bela IV.,
ktorý v roku 1238 udelil Trnave výsady slobodného kráľovského mesta.
Názov Zavar bol pravdepodobne odvodený podľa mena prvého majiteľa osady (Dionýza de
Zoovori) , ktorá sa v 13. storočí rozprestierala na území dnešnej obce. Po rôznych obmenách sa
ustálil v podobe, ktorá pretrvala až do súčasnosti.
Chronologický prehľad zverejnených názvov:
1255–ZOVVOR,
1256–ZOWAR
1268–SOWAR,ZAWAR,
1292–ZOWAR,
1325–ZOWAR,
1332–SAWAR,
1561–ZARWA,
1590–ZAWAR,
1786–ZAWOR,ZAWAR,
1808–SAWAR,ZAWAR,
1863 – ZAVAR.
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V priebehu niekoľkých storočí mala obec viacerých vlastníkov napr.: Zoovariovci, rodina
Majthényiová, grófka Esterháziová, Báčák, Hrabovszky, Šipeky, Majláth, Marek, Bohúň,
Okoličányi, Cingel, Sulín.
Najväčší vplyv v histórii obce mala v 19. storočí grófska rodina Majláthovcov.
5.6 Pamiatky
Medzi kultúrne pamiatky patrí kaštieľ rodu Majláthovcov spolu s parkom a ohradným múrom.

Kaštieľ rodiny Majláthovcov zo začiatku 19. storočia, dnes Domov sociálnych služieb pre duševne chorých
v správe VÚC Trnava

5.7 Významné osobnosti obce
Jozef Karol Viktorín- (1822-1874)- národný buditeľ, vydavateľ slov. literatúry
Gejza Dusík- (1907-1988)-hudobný skladateľ, priekopník slov. populárnej hudby a operety
Jozef Jablonický- (1933-2012)- slovenský historik.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou v Zavare.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : jazykovo umelecký a športový smer.
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Zdravotné stredisko so 4 súkromnými lekármi: 2 obvodní lekári
detský lekár
stomatológ
lekáreň
masážne služby
súkromný lekár ortopéd
s rehabilitáciami v komplexe na Hlavnej ulici č.60.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
sa bude orientovať na : skvalitnenie starostlivosti o zdravie našich občanov.
-

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Domov sociálnych služieb
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : zvýšenie spokojnosti starých občanov a sociálne slabších.

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Kultúrny dom Zavar
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : na zvýšenie účasti občanov na kultúrnych podujatiach.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Ubytovacie služby: Hotel Mlyn, Flatline, ubytovanie LUKA, Filo, MEDIAR,
Geschwantner
- Kaderníctvo
- Pedikúra
- Kozmetika
- Oprava áut ...
.
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- automobilový priemysel - PCA Slovakia a dodávateľský park.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- rastlinná a živočíšna výroba – Poľnohospodárske družstvo Zavar.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : logistické centrá.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet Obce Zavar bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.11.2018 uznesením č.
91/2018.
Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.1.2019 uznesením č. 6/2019
- druhá zmena schválená dňa 11.3.2019 uznesením č. 25/2019
- tretia zmena schválená dňa 8.4.2019 uznesením č. 39/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 3.6.2019 uznesením č. 56/2019
- piata zmena schválená dňa 1.7.2019 uznesením č. 64/2019
- šiesta zmena schválená dňa 26.8.2019 uznesením č. 76/2019
- siedma zmena nadobúda účinnosť dňa 30.9.2019, vzaté na vedomie dňa 4.11.2019
uznesením č. 100/2019
- ôsma zmena schválená dňa 4.11.2019 uznesením č. 101/2019
- deviata zmena schválená dňa 2.12.2019 uznesením č. 112/2019
- desiata zmena schválená dňa 19.12.2019 uznesením č. 125/2019
- jedenásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č.11/2019 starostom obce dňa
30.12.2019, na vedomie vzaté OZ dňa 3.2.2020
- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 12/2019 nadobúda účinnosť dňa
31.12.2019, vzaté na vedomie OZ 3.2.2020.
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

3 520 027

4 388 675

4 339 466,00

98,9

2 751 537
50
707 500
60 940

2 854 133
317 662
1 147 503
69 377

2 892 902,29
317 662,89
1 063 095,86
65 804,96

101,4
100,0
92,6
94,9

3 408 278

4 366 442

4 075 854,45

93,3

883 284
1 529 350
250 002
745 642

1 001 584
2 279 394
250 002
835 462

865 064,36
2 151 999,27
250 008,00
808 782,82

86,4
94,4
100,0
96,8

22 233

263 611,55

111 749
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7.2 Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

2 958 707,25

z toho : bežné príjmy obce

2 892 902,29

bežné príjmy RO

65 804,96

Bežné výdavky spolu

1 673 847,18

z toho : bežné výdavky obce

865 064,36

bežné výdavky RO

808 782,82

Bežný rozpočet

1 284 860,07
317 662,89

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

317 662,89

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

2 151 999,27

z toho : kapitálové výdavky obce

2 151 999,27

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku HČ
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

0,00

-

1 834 336,38
-549 476,31
-34 128,57
-583 604,88
1 063 089,86
250 002,00

813 087,86
4 339 460,00
4 075 848,45
263 611,55
-34 128,57
229 482,98

Schodok rozpočtu v sume 583 604,88 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 34 128,57 EUR bol v rozpočtovom
roku 2019 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
164 325,81 EUR
- z návratných zdrojov financovania 264 418,96 EUR
- z finančných operácií
154 860,11 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 :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 797,25 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 7 698,68 EUR
- cestovné pre deti v školskom obvode v sume 98,57 EUR
- nákup športovej výbavy v sume
3 000,00 EUR.
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 000 EUR, a to na :
- herné prvky na detské ihrisko 8 000 EUR.
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume- dotácia
11 565,60 EUR
zostatok finančných prostriedkov školská jedáleň 3 745,48 EUR.
d) záporný stav na bankovom účte ZŠ s MŠ Zavar
20,24 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 813 087,86 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 583 604,88 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 229 482,98 EUR, bol použitý na :
- tvorbu rezervného fondu
229 482,98 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

4 339 466,00

3 133 657

3 031 056

3 028 773

2 892 902,29
317 662,89
1 063 095,86
65 804,96

3 018 387
65 000
0
50 270

2 980 736
50
0
50 270

2 978 453
50
0
50 270

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

4 075 854,45

865 064,36
Kapitálové výdavky
2 151 999,27
Finančné výdavky
250 008,00
Výdavky RO s právnou
808 782,82

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

3 025 771

2 931 313

2 595 118

963 545
714 450
333 336
1 014 440

897 447
724 000
333 336
976 530

911 262
624 000
83 326
976 530

subjektivitou

8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
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8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
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

Skutočnosť k 31.12.2018 Skutočnosť k 31.12.2019
16 808 955,93
17 815 925,14
14 784 273,49

16 400 998,25

0,00
14 308 494,84
475 778,65
2 022 837,58

0,00
15 925 219,60
475 778,65
1 410 229,91

686,08
1 027 533,82
13 008,19
37 228,17
944 381,32
0,00
0,00
1 844,86

1 044,40
984 099,42
0,00
15 650,99
409 435,10
0,00
0,00
4 696,98

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
16 863 556,50

Skutočnosť
k 31.12.2019
17 863 085,60

15 815 913,31

17 388 984,67

0,00

0,00

15 340 134,66

16 913 206,02

475 778,65

475 778,65

1 044 014,66

467 659,84

2 005,84

2 354,22

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

13 008,19

0,00

Krátkodobé pohľadávky

38 008,57

15 723,15

990 992,06

449 582,47

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

3 628,53

6441,09

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

Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť k 31.12.2018
Skutočnosť k 31.12.2019
16 808 955,93
17 815 925,14
14 442 010,50
15 232 023,66

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

-195 722,00
0,00
14 637 732,50
1 173 318,01

-195 722,00
0,00
15 427 745,66
999 616,66

9 505,00
153 049,25
3 452,67
271 730,05

11 200,00
30 362,85
3 798,17
204 257,64

735 581,04
1 193 627,42

749 998,00
1 584 284,82

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

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
16 863 556,50

Skutočnosť
k 31.12.2019
17 863 085,60

14 442 001,57

15 209 872,85

-195 722,00

- 195 722,00

0,00

0,00

14 637 723,57

15 405 594,85

1 223 821,51

1 067 992,54

9505,00

11 200,00

153 049,25

30 362,85

4 157,75

4 386,53

Krátkodobé záväzky

321 528,47

272 024,92

Bankové úvery a výpomoci

735 581,04

750 018,24

1 197 733,42

1 585 220,21

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Vykázaný prírastok na účte 021:

15

Budova OŠK Zavar
1 262 198,82 €
Ulica Výhon
353 571,61 €
Rekonštrukcia telocvične
269 990,64 €
Rekonštrukcia Vinohradskej ulice
256 262,45 €.
Vyradenie majetku:
Budova TJ- zbúranie
14 629,42 €.
V roku 2019 bola vytvorená opravná položka na nedokončené investície, v ktorých
sa nepokračuje:
Tehelná ulica 1.časť
1 589,18 €
Tehelná ulica 2.časť
2 778 €.
Na účte 022 najvýznamnejší prírastok:
Vybavenie budovy OŠK
Drvič na drevnú hmotu
Kontajnery, plastové nádoby
Na účte 023 najvýznamnejší prírastok:
Traktor Kubota
Služobné auto Citroen
Na účte 031 prírastok- kúpa pozemkov parc. č. 91/4,91/7

44 361,12 €
28 440 €
51 147 €.
217 600 €
19 990 €.
58 130 €.

Výstavba realizovaná v roku 2019 – účet 042 prírastok 2 170 275,29 €,
najvýznamnejšie:
Rekonštrukcia ihriska
1 407 155,90 €
Vnútorná rekonštrukcia telocvične
260 390,64 €.
V roku 2018 obec prijala dlhodobý bankový úver na výstavbu budovy ihriska v sume 1 000
000 € s úrokovou sadzbou 0,53% s dobou splatnosti 3 roky, na základe uznesenia
zastupiteľstva č.15/2018 zo dňa 22.2.2018.
Čerpanie úveru v roku 2019 je 264 418,96 €.
Tvorba opravných položiek na pohľadávky:
Obec tvorila opravné položky na odberateľské faktúry v sume 801,60 €.
FO č.52/2016 dátum vystavenia 21.12.2016 v sume 780,- € opravná položka 100 % = 780 €
FO č.2017050 dátum vystavenia 9.10.2017 v sume 28,80 € opravná položka 75% = 21,60 €.

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

48 299,37

13 848,24

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 708,64

4 376,00
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b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

49 079,77

13 920,40

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 708,64

4 376,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

274 752,66

186 994,04

Záväzky po lehote splatnosti

430,06

21 061,77

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

325 256,16

255 349,68

Záväzky po lehote splatnosti

430,06

21 061,77

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku

b) za konsolidovaný celok

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významný časť záväzkov je v dôsledku 2 investičných faktúr obce splatných v roku
2020:

FDi 80/2019 v sume 105 218,85 €
FDi 83/2018 v sume 29 342,57 €.
Veľká časť faktúr za december má splatnosť v januári 2020.
-

FDi 59/2019 v sume 18 989,77 € je po splatnosti, lebo časť vyfakturovaných prác
nebolo objednaných.

9 Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

1 587 515,45

1 763 767,32

50 – Spotrebované nákupy

109 791,82

147 278,47

51 – Služby

160 082,82

213 077,75

Názov
Náklady

17

52 – Osobné náklady

361 484,03

364 121,97

53 – Dane a poplatky

14 951,53

17 697,47

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

13 466,24

15 107,57

509 812,49

563 426,72

5 902,07

10 600,57

0,00

0,00

412 024,45

432 456,17

0,00

0,63

2 429 428,08

2 553 780,48

300,00

388,00

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

2 253 337,92

2 313 030,53

24 005,65

78 277,13

10 100,00

9 505,00

0,00

3,35

0,00

0,00

141 684,51

152 576,47

841 912,63

790 013,16

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 790 013,16 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 :
518- navýšenie výdavkov na odvoz odpadu o 13 537 €, sadové úpravy na ihrisku v sume
10 458,86 €, zvýšené výdavky na špeciálne služby o 16 009,90 €, na kultúru
551- navýšenie o odpisy zaradených stavieb- zaradenie budovy OŠK, ulice Výhon,
rekonštrukcia telocvične a ulice Vinohradskej
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632- navýšenie podielových daní oproti minulému roku
648- zaúčtovaný rozdiel medzi kúpnou cenou a znaleckým posudkom na nehnuteľnosť v sume
52 317 €
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

2 017 965,52

2 264 490,79

50 – Spotrebované nákupy

199 976,45

249 071,63

51 – Služby

183 600,47

243 590,33

52 – Osobné náklady

990 184,14

1 057 948,10

53 – Dane a poplatky

14 951,53

17 697,47

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

16 738,30

18 417,25

553 579,69

607 330,12

8 027,99

12 241,42

0,00

0,00

50 906,95

58 186,67

0,00

7,80

2 855 410,70

3 032 362,07

67 659,77

53 090,19

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

2 253 337,92

2 313 030,53

27 126,50

79 063,09

10 100,00

9 505,00

0,00

82,63

0,00

0,00

497 186,51

577 590,63

837 445,18

767 871,28

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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 /
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
501- najväčší výdavok nákup zelene na zrekonštruovaný areál ihriska
518- navýšenie výdavkov na odvoz odpadu o 13 537 €, zvýšené výdavky na špeciálne služby
o 16 009,90 €, na kultúru
521- navýšenie mzdových nákladov v školstve podľa tabuľkových taríf, z toho vyplývajú
odvody
551- navýšenie o odpisy zaradených stavieb- zaradenie budovy OŠK, ulice Výhon,
rekonštrukcia telocvične a ulice Vinohradskej
632- navýšenie podielových daní oproti minulému roku
648- zaúčtovaný rozdiel medzi kúpnou cenou a znaleckým posudkom na nehnuteľnosť v sume
52 317 €
693- navýšené príjmy ZŠ na prenesené kompetencie
10 Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-1-

OÚ Trnava
OÚ Trnava
OÚ Trnava
ÚPSVaR Trnava
DPO SR Bratislava
Min. vnútra SR
Min. vnútra SR
OÚ Trnava
Min. vnútra BA
Úrad vlády SR
Bratislava
Min. životného prost.
SR
ÚPSVaR Trnava
VÚC Trnava

BV- Školstvo- mzdy, prevádzkové náklady
BV- Školstvo- transfer na predškolákov
BV- Školstvo- Dotácia na stravu ZŠ s MŠ
BV- Na rodinné prídavky pre osobitného
príjemcu
BV- DPO – Mat.- tech. vybavenie, OOPP
BV- Matrika výdavky- energie, mzda a odvody,
materiál, telefón
BV- Evidencia obyvateľov, registre adriesmzdy, energie
BV- Životné prostredie- mzdy, prev. náklady
BV- Voľby do EU parlamentu, prezidentaodmeny členom komisií, stravné, prevádzkové
náklady
BV- Športová výbava na ihrisko pre dospelých
BV- Technické vybavenie zberného dvoraexterné riadenie
BV- ZŠ na asistenta učiteľa
BV- Dotácia na Deň obce a Beh obce

462 167,00
4 533,00
28 004,40
72,36
3 000,00
3 679,19
830,03
214,16
3075,54

3 000,00
5 225,00
9 430,55
1 700,00

20

Min. životného
prostr. SR
Min.
pôdohospodárstva
a rozvoja SR
Úrad vlády SR
Bratislava

Kapitálové výdavky- Technické vybavenie
zberného dvora
Kapitálové výdavky- Dotácia na vybavenie
učební ZŠ
Kapitálové výdavky- Herné prvky na detské
ihrisko

289 545,56
18 167,19

8 000,00

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Obec podpísala zmluvu s Ministerstvom životného prostredia č.58/2017 dňa 10.8.2017
o nenávratnom finančnom príspevku, operačný program Kvalita životného prostredia,
spolufinancovaný Kohéznym fondom na výstavbu zberného dvora a jeho vybavenia.
Poskytovateľ poskytne NFP maximálne do výšky 755 012,99 €.
Obec Zavar dočerpala dotáciu na zberný dvor nákupom technického vybaveniatraktora Kubota spolu s prívesom, ramenovým nosičom, drvičkou drevnej hmoty, váhy,
kontajnerov, odpadových nádob.
10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie

OŠK Zavar
FS Zavaran
Klub seniorov Zavar
Rímskokat. far. úrad Zavar
ZO SZZ Zavar
Poľovné združenie Háj
Občianske združenie
SORA
OZ Humánum Zavar
Dobrovoľný hasič. zbor

Účelové určenie dotácie
- všetky na bežné výdavky
Prevádzková činnosť, energie, štartovné,
cestovné, masér, výstroj, občerstvenie
Krojové súčiastky, občerstvenie
Autobus do Hlohovca, vstupné, kaštieľ
Oponice, kultúrna akcia, občerstvenie
Plyn, elektrika
Energie, pohonné hmoty, postreky
Energie, nájomné, poplatky za revír,
nafta
Detský letný tábor, materiál na stretnutia
Country hody ozvučenie, vianočné
posedenie
Benzín, STK, olej, služobné kabáty,
občerstvenie

Suma
poskytnutých
prostriedkov
V EUR
23 000,00
2 500,00
1 900,00
3 302,20
700,00
1 700,00
1 100,00
670,25
2 110,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013
o dotáciách.

21

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) obec
- Výstavba športového areálu
- Ukončenie rekonštrukcie Vinohradskej ulice
- Ukončenie ulice Výhon
- Vnútorná rekonštrukcia telocvične, výmena okien
- Vybavenie zberného dvora, kde bol použitý NFP
- Modernizácia učební ZŠ z NFP
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Výstavba športového areálu
Vodozádržné opatrenia
Rekonštrukcia domu Viktorínova 12
Prístavba ZŠ.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po 31. decembri 2019 vzhľadom na šíriaci sa COVID-19 (Coronavirus) po celom svete,
vedenie účtovnej jednotky zvážilo všetky potenciálne dopady COVID-19 na aktivity obce vo
verejnom záujme a dospelo k záveru, že dopady nemajú významný vplyv na schopnosť obce
pokračovať nepretržite vo svojej činnosti a fungovať ako zdravý subjekt, za predpokladu, že zo
strany MF SR nepríde k výraznému kráteniu podielových daní a bude dodržaná platobná
disciplína platenia daní a poplatkov od jednotlivých daňovníkov a poplatníkov. Pretože sa
situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehlbujú, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je
možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú
jednotku. Jedným z hlavných rizík, ktoré účtovná jednotka považuje za významné, je možné aj
zvýšenie zadĺženosti účtovnej jednotky. Akýkoľvek negatívny vplyv zahrnie účtovná jednotka
do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
ZŠ s MŠ vedie súdny spor s bývalým zamestnancom v právnej veci o určenie neplatnosti
skončenia pracovného pomeru. Žalujúca strana- zamestnanec si pre prípad úspechu uplatňuje
v konaní náhradu trov konania vrátane trov právneho zastupovania, ako i náhradu mzdy za čas
od 11.5.2018 do 31.10.2018. Organizácia vyčíslila sumu požadovanej úhrady na 13 027,73 €.
Na základe odporúčania právneho zástupcu predpokladá, že jej v budúcnosti nevzniknú žiadne
záväzky a preto netvorila rezervu.

Vypracoval: Ing. Dana Federičová

Schválil: Bc.Lukáš Sochor

V Zavare dňa 24.6.2020
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Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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