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1. Úvodné slovo starostu obce        

  Táto výročná správa našej obce nám dáva prehľad o hospodárení obce a o predpoklade 

hospodárenia do budúcich rokov.  Obsahuje základné informácie o obci, o stave v ktorom sa 

nachádza, ako aj ekonomické informácie z účtovnej uzávierky za obec, ako celku vo vyváženej 

miere a jej súčasťou sú analýzy stavu a prognózy vývoja obce na ďalšie obdobie. 

      Obec v roku 2019 získala dotáciu  na rekonštrukciu internátu základnej školy a na 

vybudovanie chodníka.  

     

   Tradične boli usporiadané: Koncert „ Mladí hudobníci „ na počesť Fayla Frigyesa,, podujatie 

Juniáles –kultúrne slávnosti Csemadoku, Noc múzeí,  vianočný a mikulášsky večierok pre 

dôchodcov a deti. Našu obec reprezentujú na rôznych kultúrnych  slávnostiach citarová 

skupina, Chcem sa poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú a taktiež občanom, ktorí 

sa podieľali a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k dobrému 

menu obce.  

 

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Veľká  Čalomija 

Sídlo: Veľká Čalomija 214 

IČO: 00319619 

Štatutárny orgán obce: starosta  

Telefón: 047/4875116, 047/4894251 

Mail: velkacalomija@velkacalomija.sk 

Webová stránka: www.velkacalomija.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Názov účtovnej jednotky  Obec  Veľká Čalomija 

Sídlo:     991 09 Veľká Čalomija 214 

Dátum zriadenia:   zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

Identifikačné číslo – IČO:  00319619 

Daňové identifikačné číslo:   2021173242 

Kód obce:    0516465 

Kód okresu:     610 

Právna forma:                      801 – obec  

(samostatný územný samosprávny a správny celok SR) 

OKEČ:                   84110 – verejná správa 

Starosta obce:                        Roman Pásztor  

Zástupca starostu obce:  Csaba Balázs  

Hlavný kontrolór obce: Terézia Kókayová 

 

mailto:velkacalomija@velkacalomija.sk
http://www.velkacalomija.sk/
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Obecné zastupiteľstvo:  Ing. Magdaléna Szabóová 

                                       Ing.Šimon Krupa 

                                       Martina Kovácsová 

                                       Michal Nagy 

                                       Patrika Fábian 

                                       Tibor Rados     

 

        Obec Veľká Čalomija má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: 

základná školu internátnu – rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, 

ďalej školský klub detí, materskú školu a školská jedáleň – bez právnej subjektivity. 

Obec má zriadený aj Obecný podnik služieb. 

 

Rozpočtové organizácie obce :  

Názov: Základná škola internátna 

Sídlo: Veľká Čalomija 65 

IČO: 37831704 

Štatutárny orgán : riaditeľ  

Telefón: 047/4894254 

Mail: skola@zsvcalomija.edu.sk 

Hodnota majetku: 63 714,52 eur  

Výška vlastného imania: 2 872,28 eur 

Výsledok hospodárenia : 0,00 eur 

Príspevkové organizácie obce:  

Názov: Obecný podnik služieb 

Sídlo: Veľká Čalomija 214 

IČO: 37999745 

Štatutárny orgán : štatutár  

Telefón: 047/4875116 

Mail: ekonomika@velkacalomija.sk 

Hodnota majetku: 22 279,04 eur 

Výška vlastného imania: 19 590,76 eur 

Výsledok hospodárenia : 2 872,48 eur . 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Cieľ predkladanej výročnej správy o hospodárení Obce Veľká Čalomija je poskytnúť: 
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základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom zákonom  

o účtovníctve  

analýzu príjmov a výdavkov v roku 2019 prehľad o prijatých, poskytnutých a  zúčtovaných 

transferoch  

 

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 

Obec Veľká Čalomija leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa. Obec Veľká Čalomija leží 

na juhovýchode historickej Hontianskej župy, v blízkosti hranice s Novohradom v nadmorskej 

výške 137-155 m. Obec hraničí na severe s obcou Trebušovce, Malá Čalomija na východe s 

obcou Koláre, na juhu s hraničnou riekou Ipeľ a na západe sú Kosihy nad Ipľom.  

Riešené územie z hľadiska územno-správneho členenia patrí do Banskobystrického 

samosprávneho kraja, do okresu Veľký Krtíš. Geograficky je súčasťou južnej časti 

Banskobystrického kraja označovanej ako vidiecky región Hont. 
Do vlastníctva obce patrí 890 ha poľnohospodárskej pôdy, 452 ha ornej pôdy, ostatnú časť tvoria 

zastavané plochy a cesty. Obklopuje ju 680 ha pôdy. Po r. 1950 pripadlo približne rovnako 

rozsiahle územie spolu s vinicami k Maďarskej republike. 

 

5.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov obce: 565 

Národnostná štruktúra :  35 % slovenská 

    62 % maďarská 

      3 % česká 

    

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov obce klesá. 

 

5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 24,15 % 

Nezamestnanosť v okrese:  21,45 % 

Vývoj nezamestnanosti: postupne klesá 

 

 

5.4 Symboly obce 

Erb obce vychádza zo spomínaného pečatného znaku. Pri zachovaní symbolizovania 

poľnohospodárstva a vinohradníctva, je do stredu modrého heraldického štítu umiestnený 

biely(strieborný) obdĺžnik, ktorý sa dá interpretovať ako obrus, či plachta, na ňom je červený 

strapec hrozna so zeleným listom, spoza neho prečnievajú na heraldickej pravej strane 

žlté(zlaté) hrable a kosa a na ľavej strane taktiež žlté trojzubé vidly a cep. Snop a pluh by boli v 

rámci erbu nadbytočné, čo by viedlo k celkovo nižšej kvalite erbu. 
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Vlajka 

 

V nadväznosti na usporiadanie heraldických tinktúr(farieb) obecné farby tvoria spolu bielo-

žlto-červeno-modro-zelenú päťkombináciu. Takto bola podľa ustálených vexikologických 

zásad zostavená aj vlajka Veľkej Čalomije. 

 

 
 

Pečať 

Prvá pečať, na ktorej sa nachádzal pravdepodobne pôvodný znak Veľkej Čalomije nie je 

doteraz známy. Zo širších historicko-administratívnych súvislostí možno len predpokladať, že 

vznikol najneskôr v poslednej tretine 18.storočia. Z relatívne významnejšieho charakteru 

dediny v jej širšom okolí sa však nedá vylúčiť ani jeho skoršie objavenie. Zatiaľ máme k 

dispozícii iba odtlačok pečate odtlačenej typáriom vyrobeným roku 1852. V tejto dobe bola už 

heraldika v hlbokom úpadku. To sa v plnej miere prejavilo aj na novom, symbolmi preplnenom 

znaku umiestnenom v pečatnom poli. V jeho strede je zvislý obdĺžnik s veľkým strapcom 

hrozna, za ním vyčnieva poľnohospodárske náradie - hrable, kosa, vidly, cep, pod nim je 

zobrazený snop a pluh. 

 

  

 

5.5 Logo obce 

 

5.6 História obce  
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Prvá písomná zmienka o obci Veľká Čalomija pochádza z roku 1244, keď kráľ Belo IV. Po 

nájazdoch Tatárov daroval kolársky hrad Mikulášovi, synovi pána Szugy de Zind Obick. Podľa 

hradných listín hranicu tohto panstva tvorila Egyház Chalamija. 

V rokoch 1332-1337 sa obec označuje v podobe Šalonia a Šalomia v zápisoch vyberačov 

pápežského desiatku. Z tohto obdobia pochádza z Veľkej Čalomija akvamanila, ktorá je 

uložená v múzeu v Banskej Bystrici. Je to vlastne stredoveká bronzová nádoba.  

 

5.7 Pamiatky  

Pustý kostol  

 

- tento kostol sa nachádza severne od dediny. Podľa archívnych údajov pochádza z 11. storočia. 

Dokladom toho môžu byť aj pramene o existencii farnosti z roku 1070 – podľa toho by mal ku 

každej farnosti patriť aj kostol. Na základe týchto údajov bol kostol pravdepodobne postavený 

počas panovania uhorského kráľa Ladislava Svätého. Nájazdy Tatárov v roku 1241 ho úplne 

zničili a na konci 14. storočia bol obnovený v gotickom slohu. Zo stavby sa dodnes zachovala 

iba časť odvodového muriva z priečelia s trojuholníkovým štítom.  

Hrobka  

 

- bola postavená pod pustým kostolom. Dala ju postaviť rodina Gašparovcov, po tom čo jeden 

člen rodiny urazil kráľa. Kráľ ho nepotrestal s tou podmienkou, že v okolí kostola postaví 

cirkevnú stavbu. Tou cirkevnou stavbou sa stala hrobka. Posledným, ktorý bol v hrobke 

pochovaný bol František Cseh.  

Kaplnka  

 

- pochádza roku 1845 a bola zasvätená Panne Márii. Túto kaplnku dala postaviť vdova po 

Jánovi Csehovi. Od roku 1868 až do r. 1911, kedy bol postavený nový kostol slúžila na 

bohoslužobné účely. Neskôr tu bola zriadená škola.  

 

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie  

 

- secésny z roku 1911, stojí na mieste vtedajšej školy. Je to jednoloďová stavba s 

polygonálnym presbytériom, v lodi rozšírená z oboch strán tromi kaplnkami. Hlavný oltár dal 

vyrobiť biskup Reiner. Dva väčšie zvony odniesli v roku 1916 a boli použité na vojenské účely. 

Kostol bol vysvätený 15. 10. 1911.  

 

Evanjelický kostol  

 

- bol postavený v roku 1934 počas pôsobenia farára Viliama Ráaba vo farnosti Malá Čalomija. 

Je dielom českého staviteľa, ktorý pri jeho stavbe využili prvky z husitských stavieb. Je 

postavený bez konkrétneho stavebného slohu a znútra a zvonka je jednoduchý. Rekonštruovaný 

kostol bol posvätný 18. 11. 1973.  
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Pamätný cintorín           

 

 

Akvamanila 

- stredoveká bronzová, ojedinele aj strieborná nádoba tvaru jazdca na koni alebo bájneho 

zvieraťa, ktorú od 12. storočia používal kňaz pri obradnom umývaní rúk   

Akvamanile (13. storočie). Liturgický predmet používaný v 

kostoloch pri rituálnom umývaní rúk. Akvamanile je odliate z bronzu a stvárňuje jazdca – 

lovca sediaceho na koni. Nalievací otvor je umiestnený na hlave koňa medzi ušami. Výlevkou 

je trubica, ktorá trčí zvieraťu z pysku. Nádoba bola nájdená pri ruinách kostola neďaleko obce 

Veľká Čalomija v okrese Veľký Krtíš v roku 1947. Do banskobystrického múzea sa dostala v 

roku 1957. 

 

5.8 Významné osobnosti obce 

Imrich Gášpár- novinár, básnik, redaktor. Narodil sa 24.2. 1854 vo Veľkej Čalomiji 

v evanjelickej rodine , ktorá patrila k nižšej šľachte.  

Fridrich Fayl- hudobný skladateľ a pedagóg. Narodil sa v roku 1862 vo Veľkej Čalomiji 

a zomrel 12.4. 1906 v Budapešti. Je autorom piesní v tzv. cigánskom štýle a rôznych 

klavírnych skladieb.. 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Veľká Čalomija 

- Materská škola Veľká Čalomija 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola – elokované pracovisko 

       -   Základná škola Čelovce - elokované pracovisko 

6.2.  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú: 

- Lekári- obvodný, detský, gynekologický, zubný 

- Lekáreň 
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6.3.  Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Denný stacionár- v dennom stacionári sa poskytujú sociálne služby s kapacitou 10 

miest- ambulantná forma.  

- Opatrovateľská služba 

- Prepravná služba 

 Denný stacionár sa nachádza v samostatnom dvojpodlažnom rodinnom dome so    

samostatným pozemkom. 

  

 

6.4.  Kultúra 

 V súčasnosti sa začína spoločenský život obce revitalizovať, najmä vďaka bohatým tradičným 

hodnotám, prameniacim v minulosti (Fašiangy, dedinská svadba). Mnohé kultúrne aktivity sa 

uskutočňujú miestnom kultúrnom dome a tiež v areály parku, kde sa nachádza menší 

amfiteáter. V obci funguje citarová skupina, ktorá sa aktívne podieľa na kultúrnom živote obce 

a jej okolia.  Každý rok sa koná oslava MDD 1. júna, stretnutie so staršími občanmi - úcta k 

starším, Mikulášsky večierok pre deti, Junialske slávnosti CSEMADOK – okresná folklórna 

slávnosť piesní a tancov, Deň obce, Športové dni a tiež môžeme vidieť pekné divadelné 

predstavenia.  

Okrem toho sa každoročne organizuje aj „Festival Mladí hudobníci na počesť hudobného 

skladateľa Fayla Frigyesa“.  Svoju činnosť tu vykonáva i Základná organizácia Csemadok.  

V medzi spoločenskými organizáciami prevažujú „typické“ spoločenské organizácie, ako je 

CSEMADOK, poľovnícke združenia, urbárske spoločnosti, Jednota dôchodcov a pod, avšak 

zastúpené sú aj Občianske združenia so špecifickými cieľmi a oblasťami pôsobenia, ktoré sú 

významnými nositeľmi aktívneho postoja obyvateľov k záujmu o veci verejné.  

V riešenom území sú aj predpoklady pre kulinársku turistiku - návštevníkov môže prilákať aj 

vychýrenou maďarskou a slovenskou kuchyňou. Kuchyňa mikroregiónu, ktorá je vzácnou 

zmesou tradícií a kultúr (ktoré sa na tomto území dlhodobo dotvárali), je oddávna založená na 

troch princípoch: vynikajúca kvalita surovín, generáciami k dokonalosti dopracované tradičné 

receptúry a dostatok času a poctivosti pri príprave jedál (varenie je doteraz v mnohých rodinách 

láskyplným obradom). 

 

 

 

Obecné múzeum 
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Amfiteáter 

 

 
 

Diela rezbárov 

 

 
 

 

Vývoj obce 

 

Tržnica- verejné priestranstvo pred obecným úradom 
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Sociálne byty : 

 

 
9 b.j.                                                        17 bj. 

 

 
12 b.j.                                                  8bj. 

 

 

6.5.  Hospodárstvo  

Geografická poloha obec vysvetľuje dominanciu poľnohospodárskej výroby. Vyznačuje sa 

oblasťou prevládajúcou rastlinnou výrobou, vhodnou na pestovanie jačmeňa, pšenice, kukurice 

a špeciálnych plodín, darí sa i zemiakom a vinnej réve. Takisto má prírodno-klimatické danosti 

pre chov dobytka, ošípaných, hydiny. Poľnohospodárstvo však naďalej ostáva kľúčovým 

odvetvím aj z hľadiska zamestnanosti, krajinotvorby a udržania sociálnej úrovne okresu. 

Súčasnú organizačnú štruktúru poľnohospodárstva tvoria podniky transformované z bývalých 

jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov alebo vzniknuté z nových právnych 

subjektov, ktoré zabezpečujú poľnohospodársku výrobu na základe nájomných zmlúv s 

vlastníkmi pôdy. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na: pestovanie jačmeňa, pšenice, kukurice a špeciálnych plodín, darí sa i 

zemiakom a vinnej réve.  

 

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 
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v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2018 uznesením č. 

15/1/2018 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 16.08.2019 uznesením č. 23/3/2019e. 

- druhá zmena schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 26/6/2019a 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31. 12. 2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1,782.716,22 1,372.178,09 1,373.147,25 100,07% 

z toho:     

Bežné príjmy 1,020.292,75 1,178.083,82 1,172.587,31  99,53 

Kapitálové príjmy   739.423,47      24.154,00     27.154,00 112,42 

Finančné príjmy    10.000,00    156.940,27   156.933,45 100,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
   13.000,00     13.000,00     16.472,49 126,71 

Výdavky celkom 1,782.716,22 1,101.591,58xx 1,090.579,61x 99,00% 

z toho:     

Bežné výdavky 360.735,40 352.130,01 340.398,87 96,67 

Kapitálové výdavky 776.425,32 137.569,18 137.569,18 100,00 

Finančné výdavky     8.555,50     8.555,58    8.555,58 100,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
637.000,00 762.478,03 762.478,03 100,00 

Rozpočet obce            0,00 51.251,34xx 59.201,83xx 115,51%x 

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 189 059,80 

z toho : bežné príjmy obce  1 172 587,31 

             bežné príjmy RO 16 472,49 

Bežné výdavky spolu 1 102 876,90 

z toho : bežné výdavky  obce  340 398,87 

             bežné výdavky  RO 762 478,03 

Bežný rozpočet 86 182,90 

Kapitálové  príjmy spolu 27 154,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  27 154,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 
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Kapitálové  výdavky spolu 137 569,18 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  137 569,18 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -110 415,18 

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu - 24 232,28 

Vylúčenie z prebytku  96 698,58 

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu -120 930,86  
Príjmy z finančných operácií 

Z toho: Rekonštr.KD soc.miestn.     9.993,18 

            Zost.fin.prost  ZŠI               12 287,80 

            FO                                        14 763,33 

          PHM os.auto Dacia                   760,16 

            Bankový úver Dom smútku 119.128,98 

156 933,45 

Výdavky z finančných operácií :  ŠFRB-istina  8 555,58 

Rozdiel finančných operácií 148 377,87 
PRÍJMY SPOLU   1 373 147,25 

VÝDAVKY SPOLU 1 249 001,66 

Hospodárenie obce  124 145,59 
Vylúčenie z prebytku spolu:  

                        z toho            ZŠI cestovné   

                                             ZŠI prenes.kompetencie, 

                                            ZŠI projekty 

                                            ZŠI strava      

   Fin.prost.Vinceová 

                                              Fin.prost.Bolgár K 

                                             Rekonštrukcia int.ZSI,chodník                               

                                              Prev.n.FO soc.bytov 

                                            Denný stacionár  

96.698,58                                                                 
    255,50 

                                                    45.870,00 

                                                     4.321,50  

                                                      2.325,60  

                                                        700,00 

                                                          79,74  

                                                  27.154,00 

                                                  15.839,02 

                                                       153,22 

Upravené hospodárenie obce                                         27.447,01 

 

Schodok rozpočtu v sume 120.930,86 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :  

- z finančných operácií 120.930,86 EUR 

-  

Zostatok  finančných operácií  v sume 27 447,01 EUR, navrhujeme použiť na  

- tvorbu rezervného fondu v sume 27 .441,01 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 

vo výške 27.441,01 EUR  . 

 

 

  

7.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 1,373.147,25 1,834.437,66 1,697.053,01 1,097.053,01 

z toho:     

Bežné príjmy 1,172.587,31 1,082.487,01 1,084.053,01 1,084.053,01 

Kapitálové príjmy     27.154,00 715.450,65 600.000,00 0,00 
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Finančné príjmy 156.933,45 23.500,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
16.472,49 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 1,249.001,66 1,834.437,66 1,697.053,01 1,097.053,01 

z toho:     

Bežné výdavky 340.398,87 324.826,04 357.329,14 349.740,42 
Kapitálové výdavky 137.569,18 675.846,75 625,000,00 32.500,00 

Finančné výdavky     8.555,58 127.764,87 8.723,87 8.812,59 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
762.478,03 706.000,00 706.000,00 706.000,00 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Majetok spolu 2,722.874,09 3,070.660,91 

Neobežný majetok spolu 2,507.154,46 2,681.404,24 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 2,389.174,46 2,563.424,24 

Dlhodobý finančný majetok 117.980,00 117.980,00 

Obežný majetok spolu 213.586,25 386.863,96 

z toho:   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 68,87 53,83 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  8.984,54 100.708,17 

Finančné účty  204.533,04 285.093,06 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

  

Časové rozlíšenie  2.133,38 2.392,71 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Majetok spolu 2,807.357,49 3,156.600,64 

Neobežný majetok spolu 2,517.517,75 2,690.275,03 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 2,399.537,75 2,572.295,03 

Dlhodobý finančný majetok 117.980,00 117.980,00 

Obežný majetok spolu 287.706,36 463.932,90 

z toho:   

Zásoby 747,44 1.949,76 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  12.686,93 104.600,27 

Finančné účty  274.271,99 357.382,87 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

  

Časové rozlíšenie  2.133,38 2.392,71 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

2,722.874,09 3,070.660,91 

Vlastné imanie  450.662,70 487.496,83 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  450.662,70 487.496,83 

Záväzky 323.602,78 605.731,52 

z toho :   

Rezervy  1.700,00 1.700,00 
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé záväzky 245.521,27 238.022,16 

Krátkodobé záväzky 53.333,55 196.582,81 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 1,948.608,61 1,977.432,56 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť 

k  31. 12. 2019 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

2,807.357,49 3,156.600,64 

Vlastné imanie  470.240,26 509.959,87 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  470.240,26 509.959,87 

Záväzky 388.508,62 669.208,21 

z toho:   

Rezervy  1700,00 1700,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 23.047,96 50.297,57 

Dlhodobé záväzky 249.904,17 244.957,13 

Krátkodobé záväzky 113.856,49 253.124,53 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 119.128,98 

Časové rozlíšenie                   1,948.608,61 1,977.432,56 

 

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31. 12. 2018 

Zostatok  

k 31. 12. 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   8.984,54 100.708,17 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31. 12. 2018 

Zostatok  

k 31. 12. 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   12.686,93 104.600,27 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

8.4 Záväzky 
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a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31. 12. 2018 

Zostatok  

k 31. 12. 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   323.602,78 605.731,52 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31. 12. 2018 

Zostatok  

k 31. 12. 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   388.508,62 669.208,21 

Záväzky po lehote splatnosti     

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

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Náklady 531.703,13 560.685,42 

50 – Spotrebované nákupy                 36.912,00                   43.358,16 

51 – Služby 43.101,46 47.918,71 

52 – Osobné náklady 181.510,66 188.892,20 

53 – Dane a  poplatky                   5.284,98 5.558,37 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

20.459,14 9.237,50 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

111.052,60 116.219,40 

56 – Finančné náklady 6.939,13 7.878,58 

57 – Mimoriadne náklady 5,43 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

126.437,71 141.622,50 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy               558.190,71                 597.519,55 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

10.145,05 5.325,90 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

365.636,99 395.533,86 
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64 – Ostatné výnosy 35.816,60 32.954,21 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1.500,00 1.856,09 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

145.092,07 161.849,49 

Hospodársky výsledok 

(+ kladný HV, – záporný 

HV) 

26.487,58 36.834,13 

 

Hospodársky výsledok kladný,  v sume 36.834,13 EUR bol zúčtovaný 

 na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Náklady 1,239.652,90 1,275.903,59 

50 – Spotrebované nákupy 157.114,92 161.491,24 

51 – Služby 109.735,40 105.412,07 

52 – Osobné náklady 818.290,98 862.388,39 

53 – Dane a  poplatky 5.440,28 5.766,29 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

23.997,84 12.521,69 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

115.847,60 117.711,90 

56 – Finančné náklady 8.091,25 9.397,22 

57 – Mimoriadne náklady 5,43 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

1.129,20 1.214,79 

59 – Dane z príjmov 285,91 763,57 

Výnosy 1,267.440,09 1,316.373,77 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

81.506,80 95.918,02 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
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62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

365.536,99 395.533,86 

64 – Ostatné výnosy 35.816,60 32.954,21 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

 

1.500,00 

1.856,09 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

782.979,70 790.111,59 

Hospodársky výsledok 

(+ kladný HV, – záporný 

HV) 

27.501,28 39.706,61 

 

10. Ostatné dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  
Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Školstvo/prenesené kompetencie 552.492,00 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Školstvo/vzdel. Poukazy, výchova a vzdelávanie 8.350,00 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Školstvo/dopravné 15.620,00 

ÚPSVaR Stravné pre deti v HN ZŠ, OŠI, MŠ 23.371,20 

ÚPSVaR Školské potreby ZŠ,OŠI,MŠ 1.494,00 

Ministerstvo 

dopravy 

reg.rozvoja. 

Cest.dopr. 25,62 

Ministerstvo 

dopravy 

reg.rozvoja. 

Spoločný stavebný úrad 774,46 

Ministerstvo 

soc.vecí a rodiny 
Denný stacionár 20.160,00 

Ministerstvo 

vnútra 
Matrika 5.120,46 

Okresný úrad CO 107,60 

Ministerstvo 

vnútra 
Register adries 21,20 
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Ministerstvo 

vnútra 
Hlásenie pobytu občanov 195,69 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Lyžiarsky kurz 2.700,00 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Škola v prírode 0,00 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Učebnice 820,00 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

MŠ výchova a vzdelávanie 625,00 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Odchodné 2.727,00 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Rozvojový projekt 0,00 

Okresný úrad 

BB-odbor 

školstva 

Asistenti ZSI 11.827,00 

Ministerstvo 

vnútra 
Voľby prezidenta 1.286,32 

BBSK ZUŠ koncert 900,00 

Min.vnútra SR Voľby EU 718,44 

Úrad vlády SR ZUŠ koncert 800,00 

Min.živ.post. SR Životné prostredie 55,09 

UPSVAR Aktiv.činnosť 369,96 

UPSVaR Zamestnanci cez projekt ZŠI 66.910,00 

UPSVaR Zamestnanci cez projekt Ocu 5.696,53 

UPSVaR MS prax 6.128,11 

Min.vnútra. 

 
Rekonštrukcia škol.internátu –okná, múry,strecha  24.154,00 

Minist.financií Kapit.transf.- chodník      3.000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) obec 

- Rekonštrukcia školského internátu 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce: V roku 2019 obec neposkytla dotácie zo svojho rozpočtu. 

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

a) obec 

-  Rekonštrukcia školského internátu 

 

 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec  plánuje v budúcich rokov rekonštrukciu kultúrneho domu, vybudovanie kanalizáciu             

obce, vybudovanie zberného dvora, rekonštrukciu školského internátu 

-  

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

Vypracovala:  Helena Cseriová                                   Schválil: Roman Pásztor, starosta obce 

 

 

Vo Veľkej Čalomiji,  dňa 06.11.2020 

 

 

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  


