Konsolidovaná výročná správa
Obce ŽELOVCE

za rok 2018

1. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC Želovce
Sídlo: Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
IČO:
00319716,
DIČ: 2021243345
Štatutárny orgán obce: Ing. Július Makó CSc. – starosta obce do 5.12.2018, Štefan Rimaj –
starosta obce od 5.12.2018
Právna forma: Obec
Telefón: 047 / 4514159, 047 / 4514158
Mail:
obec@zelovce.sk
Webová stránka: www.zelovce.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov do
5.12.2018
Starosta obce: Ing. Július Makó CSc.
Zástupca starostu obce: Erik Kiškováč
Hlavný kontrolór obce: Iveta Nagyová
Obecné zastupiteľstvo – poslanci:
Kiškováč Erik
Adam Róbert
Bc. Bavko Pavel
Mgr. Baláž Róbert
Bányay Lambert
Čery Zsolt
Bc. Galčíková Anita
PaedDr. Rechová Mária
Lauková Gabriela

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov od
5.12.2018
Starosta obce: Štefan Rimaj
Zástupca starostu obce: Mgr. Žaneta Čudaiová
Hlavný kontrolór obce: Iveta Nagyová – do 30.03.2019, Ing. Slavomír Čerpák od 1.4.2019
Obecné zastupiteľstvo – poslanci:
Mgr. Žaneta Čudaiová
Roland Obertin, BA
Judita Katiová
Mgr. Darina Račková
Alexander Balla
Martina Adamová
Čery Zsolt
Zuzana Kopčányiová
Bc. Jana Bečkeiová
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Rozpočtové organizácie obce
Základná škola Želovce s materskou školou, Gottwaldova 81, 991 06 Želovce
Zriaďovacia listina zo dňa: 01.09.2009
IČO: 37 888 498
Tel. kontakt: 047 / 4893225
Výška vlastného imania: 49 801,02 €
Výsledok hospodárenia: 6 082,76 €
Príspevkové organizácie obce – obec nemá príspevkovú organizáciu
Neziskové organizácie obce – obec nemá príspevkovú organizáciu
Obchodné spoločnosti založené obcou:
Fontána Želovce, s.r.o., Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce,
Konateľka - Régová Gabriela
Zriaďovacia listina zo dňa: 22.12.2008
Vklad do základného imania: 6 639,00 €
Percentuálne podiely: 100% vlastník obce
E mail: obec@zelovce.sk
Výška vlastného imania: -9 601,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení: - 1 322€

3. Poslanie – vízie - ciele
Poslanie obce:
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a
jeho majetkom, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo
fyzickej osobe. Obec spravuje svoje vnútorné veci vymedzené v zákone o obecnom zriadení, a
v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Samosprávu vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom
a) orgánmi obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
Obec spolupracuje pri plnení úloh samosprávy s podnikateľskými právnickými a fyzickými
osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami,
vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon o obecnom zriadení č.
369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej
len nariadenia)." Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých
obec plní úlohy štátnej správy môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v
jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu
predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich
vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v ŽELOVCIACH. Obec vykonáva svoje
samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb.,a v ďalších osobitných
zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
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Vízie obce:
Vybudovanie chodníkov v obci, vybudovanie ČOV Želovce ako I etapa-pre kanalizáciu,
Vybudovanie skladu s prístreškom pre DHZ Želovce, zateplenie budovy obecného úradu.
Ciele obce:
Zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť
a transparentnosť pri riadení, skvalitňovanie životného prostredia a zabránenie tvorby čiernych
skládok.

4. 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.
4.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Stred obce leží vo výške 153 m nad morom v priesečníku zemepisných súradníc 48,12° SŠ a
19,35 ° VD
Susedné mestá a obce : Záhorce, Sklabiná, Kiarov, Olováry
Celková rozloha obce : 18 758 282m2 z toho intravilán:

1 088 181m2

z toho extravilán: 17 670 101m2
Nadmorská výška : 153 m nad morom

najnižší bod 150 m
najvyšší bod 262m

4.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Obec Želovce k 31.12.2018 mala 1.233 obyvateľov.
Vývoj počtu obyvateľov :
rok 2016: 1 267 obyvateľov, rok 2017: 1 260 obyvateľov, rok 2018: 1 233 obyvateľov.
4.3 Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce:
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4.4 História obce
Obec sa nachádza v Ipeľskej kotline tesne pri Krtíšskom potoku na národnostne zmiešanom
území Južného Slovenska vo vzdialenosti 7 km od štátnej hranice v okrese Veľký Krtíš.
Stred obce leží vo výške 153 m nad morom v priesečníku zemepisných súradníc 48,12° SŠ
a
19,35
°
VD
Prírodné prostredie Ipeľskej kotliny tak ako ho vidíme dnes sa vytváralo zložitými
geologickými premenami niekedy v Miocéne a dotvorili ho vodné toky vo štvrtohorách.
Pre človeka z toho obdobia tu ostala najmä úrodná pôda, štrky, piesky, stavebný kameň,
tehliarska hlina, ale aj hnedé uhlie a minerálne vody, ktoré nachádzame v katastri obce a na
okolí. Údolie Ipľa so širokým zátopovým územím a okolitými pahorkatinami poskytovalo
dostatok potravy i ochranu pre človeka a vytváralo ideálne prostredie pre život. Asi preto
bol tento priestor nepretržite obývaný od eneolitu až po dnešok. O tom svedčia napríklad aj
štiepané
kamenné
nástroje,
nájdené
v
zemi.
Vyrátanie všetkých národov a kmeňov, ktoré sa tu v priebehu histórie premleli a na čas
usadili by bolo zdĺhavé, veď len tí poslední, ktorí tu počas nášho letopočtu pobudli dlhšiu
dobu tvoria pekný rad: Kvádi, Huni, Longobardi, Avari, Slovania, Maďari, Turci. Zo
všetkých tých do dnešnej doby tu ostali Slováci a Maďari.
Po Kvádoch prišli Huni. Keď ich spojené sily vtedajšej západnej Európy porazili, prišli v 5.
storočí Slovania a s malým časovým odstupom Avari. Žili tu v 6.až 8. storočí v akejsi
symbióze, ale aj vzájomných vojnách, do ktorých zasiahli aj Frankovia.
K tomuto obdobiu máme zaujímavý a hodnotný archeologický materiál. Inventár z 840
hrobov pohrebiska odkrytého v katastri obce Želovce z doby Avarského kaganátu s
množstvom avarských zbraní, šperkov, úžitkových predmetov a slovanských nádob.
Prvá písomná zbierka o Želovciach je z 30 júna 1296 v dedičskej zmluve potomkov
rodiny Bettér. Zmluva bola uzavretá pred ostrihomskou kapitulou a spomínajú sa v nej
usadlosti Zsély aj Dorcsány, ktoré existovali až do tureckých dôb v blízkosti dnešného
Šóšára a obývali ich predkovia dnešných Želovčanov.
Niekedy v druhej polovici 16. storočia Turci obe spomenuté usadlosti vypálili a zbytok
obyvateľov, ktorí sa zachránil, sa presťahoval na pravý breh Kríšskeho potoka na miesto,
kde je dedina dodnes. Existenciu pôvodných želoviec a jej zničenie v zhode s písomnými
prameňmi dokazujú a dobre dokazujú zbytky kostí a keramiky, ktoré i dnes nachádzame a
datujú strieborné denáre uhorských panovníkov z obdobia po vpáde Turkov nájdené v
mieste bývalej usadlosti Dorcsány pri amatérskom povrchovom zbere v roku 1970.
Posledný rok ražby 1552 na nich dokazuje, že v tom čase tam obec ešte stála.
Obec počas histórie patrila k rôznym majetkom a zemepánom. Od Bettéra ich dedili
Balassovci a spolu s necelými sto ďalšími obcami ich mali vo vlastníctve do tridsiatych
rokov 16. storočia. Až po vyhnaní turkov ich v roku 1682 v cene 53 000 zlatých Florenov
získal gróf Štefan Zichy od kráľa Leopolda II za zásluhy získané v protitureckých bojoch..
Medzitým však Balassovci stihli niekoľko dedín - medzi nimi aj Želovce - dať do zálohy
istému Jánosovi Kellerovi v cene 300 zlatých, od ktorého ich postupným predávaním
zálohy získal barón Štefan Koháry. Za jeho pomoci Želovčania postavili aj svoj prvý kostol
v tunajšej dedine v roku 1625. Od Koháryho vyplatením spomínanej zálohy Zichyovci
získali Želovce späť a urobili z nej jednu zo štyroch miestodržiteľských obcí panstva.
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Senior rodu Zichyovcov, gróf Zichy František I. dal v r. 1771 postaviť dnešný kostol, v r.
1772 postavili kaštieľ a v r. 1773 bola postavená fara, ktorá slúži dodnes.
Zichyovci svoje príjmy získavali z výnosov poľného a lesného hospodárstva a preto veľa
stavali. Mnohé hospodárske budovy na okolí pochádzajú ešte z času, keď najväčšie majetky
spravovalo Divínske fidelkomisné seniorálne panstvo rodiny Zichyovej – tak sa úradne
majetok nazýval. Avšak zásluha Zichyovských grófov na rozvoji obce nebola v tom, že
niečo zanechali, ale v tom, že do pôvodne čisto poľnohospodárskej usadlosti priniesli
remeslá a remeselníkov, ktorých potrebovali práve pre výstavbu a prevádzku hospodárstva.
Vtedy sa v Želovciach usadili obyvatelia s menami ako György, Bányai, Strnáčik, Balla,
Ritzl... a tým položili základ poľnohospodársko- remeselníckej usadlosti.
Po tureckom ničení druhá veľká tragédia stihla obec v nedeľu 17. augusta 1862. Požiar
zachvátil celú obec a okrem kaštieľa, kostola a domu istého šustra zhorelo všetko. Jednou z
príčin pohromy bolo aj to, že po tureckom ničení sa na novom mieste sa Želovčania zmohli
len na chudobné, slamou kryté domčeky, ktoré boli nastavené v tesnej blízkosti vedľa seba
po oboch stranách Karikášskeho potoka v mieste dnešného cintorína až po močiare v
mieste dnešnej Pažiti. Po požiari vtedajší senior, gróf Zichy Ábel, daroval želovčanom
pozemky na výstavbu domov a podľa jeho pokynov ich vymeral zememerač Gellényi. Tak
vzniklo jadro terajších Želoviec s pravuohlou sieťou širokých ulíc, čo v tom čase malo
význam ako opatrenie proti šíreniu požiarov. Znova, ako po tureckom ničení, Želovce
vstávali
z
popola.
Vďaka ľudskému potenciálu, snahe a práci našich predkov a tiež tomu, že okrem
poľnohospodárstva tu existovali aj remeslá sa obec rýchlo rozvíjala a zakrátko zaujala
významné postavenie medzi okolitými dedinami. Želovce si postupne vybudovali vlastnú
tehelňu, vodný mlyn, neskôr parný mlyn, v obci bola otvorená uhoľná baňa a dobývala sa
soľ. V Želovciach sa viackrát ročne konali jarmoky a dobytčie trhy.
Obec predbiehala okolité usadlosti počtom obchodov a samozrejme tiež krčiem. Pracovali
tu významní a chýrni remeselníci - kováč, kolár, tesár, stolár, šuster, murár, remenár,
mlynár... Spolu s poľnohospodárskou výrobou obyvateľstvo produkovalo toľko, že obec
bola takmer sebestačná. Ako významná obec sme mali zavčasu poštu, telefón, telegraf a
snáď najvýznamnejšou ustanovizňou boli želovské kúpele – Šóšár vybudované na báze
dvoch prameňov zásaditej uhličitej minerálnej vody. Kúpele neboli veľké a boli otvorené
len v letnej sezóne, no napriek tomu sa stali akýmsi kultúrnym a zábavným centrom okolia
a prinášali prevádzkovateľom zisky.
Asi takto nás stihla prvá svetová vojna a vznik 1. ČSR. Okresným mestom sa stal Modrý
Kameň a nové hranice spôsobili obyvateľstvu nemalé problémy, avšak Želovce na význame
nestratili ani vtedy a naďalej boli akýmsi kultúrnym a hospodárskym centrom užšieho
regiónu. V roku 1932 založili Gazdovský spolok, začali s čistením osiva. V r.1934 zaviedli
v obci chov šľachteného dobytka a zavlažované záhradníctvo. Ako prvé zaregistrované
občianske združenie s vlastnými stanovami na území vtedajšieho modrokamenského okresu
vznikol kultúrny a športový spolok Victoria s nadpriemernými výsledkami v oblasti
pestovania športu, kultúry, ľudových zvykov a vzdelávania obyvateľstva. Jeho divadelná
skupina s nemalými úspechmi pracovala ešte v 70-tych rokoch minulého storočia.
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4.5 Pamiatky
V dnešnom chotári Želoviec, na mieste zaniknutého sídla Dvorčany pod vrchom
Istenhegy, sa nachádzal kamenný stredoveký kostol. Zmienku o ňom a jeho kňazovi
poznáme z listiny z r. 1435. V r. 1477 sa spomína aj ďalší miestny kňaz Matej. Zo
stavebného materiálu pôvodnej budovy vraj bol v r. 1725–1728 postavený rímskokatolícky
kostol sv. Ondreja a Beňadika so šindľovou strechou, ten však za necelých 50 rokov
schátral. Vo veži kostola boli zavesené dva zvony. Pri ňom sa rozprestieral cintorín, na
ktorého mieste dal v r. 1771 gróf František Zičy I. postaviť nový rímskokatolícky kostol
sv. Imricha.
Je to jednoloďový priestor s rovným stropom, segmentovým uzáverom presbytéria,
pristavanou sakristiou a pred štítové priečelie predstavanou vežou. Veža bola začiatkom
20. storočia prefasádovaná. Kostol bol v r. 1948-1974 renovovaný. Interiér kostola má
rovné stropy ich výmaľba je z r. 1948. Oltár s drevenou plastikou sv. Imricha a po stranách
s dvomi anjelmi. Dva bočné oltáre sú novšie. Barokový obraz Kladenie Krista do hrobu je
olejomaľba z druhej polovice 17. storočia. Steny kostola zdobia sochy. Baroková kamenná
krstiteľnica a svätenička pochádzajú z 18. storočia. Lurdská jaskyňa, so sochou Lurdskej
Panny Márie a kľačiacou Bernadettou, je z r. 1995. Organ s neoklasicistickou píšťalovou
skriňou bol vyrobený v druhej polovici 19. storočia. Nástroj bol viackrát opravovaný,
naposledy r. 1982. Vo veži sú zavesené štyri bronzové zvony.
Tunajšia rímskokatolícka fara bola postavená r. 1773 spolu s kostolom, ale farnosť bola
zriadená r. 1771. Je to prízemná barokovo–klasicistická budova na pôdoryse s tvarom L.
4.6 Významné osobnosti obce

Zsélyi Nagy Lajos, spisovateľ a básnik, nositeľ významných domácich i zahraničných
vyznamenaní. Podľa mena, ale aj z celej svojej duše bol želovčanom. Miesto narodenia, podľa
matriky je Sklabiná, kde práve v tom čase bol jeho otec kováčom, ale i to ho akoby užšie
spájalo s literatúrou a známym obľúbeným spisovateľom Kalmanom Mikszáthom. Úplná
náhoda je i to, že Nagy Lajos – otec, bol kováčom v tej dielni, ktorú mal Mikszáth v detstve tak
rád, že ju vo svojich dielach viac ako 300 krát spomína.
Do ľudovej školy chodil v Želovciach a to denne peši z pusty Karikáš. V roku 1954 v Komárne
maturoval. Bol poslucháčom Komenského univerzity v Bratislave, neskôr učil na vidieckych
školách, medzi iným i v Želovciach.
Bol redaktorom maďarského vysielania Slovenského rozhlasu, reportérom denníka Új szó,
a spolupracovníkom týždenníka Hét. Od roku 1957 pravidelne písal a publikoval. Na počiatku
sa venoval romantickým a idylickým témam. K humoru a kritike prešiel až v diele Hrôza
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priestoru, ktoré vydal v r. 1977. Jeho ďalšie diela zožali úspech jak zo strany kritikov, tak i zo
strany čitateľskej verejnosti. Zbierka pod názvom „Človiečik, bor sa!“ prináša okrem satiry
a irónie i kritiku spoločnosti podloženú životnými skúsenosťami. Jeho básne pre deti
preukazujú všestranný záujem a tvorivé schopnosti. Posledná vydaná zbierka, z roku 2005 pod
názvom „A raz zmiznem“, mu priniesla nové literárne ocenenie, avšak pre chorobu si ho už
osobne prevziať nemohol.
Dlhotrvajúcej ťažkej chorobe podľahol v 70. roku svojho života. Nás želovčanov - so
spisovateľom Zs. Nagy Lajos-om spájajú nielen priestor a čas, v ktorom sme spolu žili, ale
najmä to, že veľká časť jeho diela sa viaže k nám. Písal o nás a písal pre nás.
Mikszáth raz jednému novinárovi povedal: Spisovateľa nie je možné vyznamenať ani
vencami, ani slávobránou tak, ako keď čitatelia spoznajú jeho diela. Bude dobré, ak my
želovčania, jediného spisovateľa – rodáka obce, takto vyznamenáme.

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo: CD-2009-23709/124241:917/ZŠMŠ bola zlúčená Základná škola s materskou školou s účinnosťou od 1.9.2009 do
jednej právnej subjektivity a následne schválené uznesením ObZ v Želovciach číslo: 7/2009
písm. f) zo dňa 26.6.2009 na základe ustanovenia § 6 a § 22 zákona č. 596/2003 Z.z., o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
bola zriadená
5.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Želovce s materskou školou, vyučovací jazyk – slovenský
Gottwaldova 81, 991 06 Želovce
Tel. číslo: 047 / 4893225
e-mail: zszelovce@zszelovce.edu.sk
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Súčasťou základnej školy je školský klub detí a školská výdajná jedáleň.
- V škole je zriadené Centrum voľného času.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : rozvoj športu pre deti a mládež, rozvoj aktivít Dobrovoľného hasičského
zboru pre mládež.
5.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Zdravotné stredisko v Želovciach
- Lekári
MUDr. Ľudmila Resutíková – ambulancia praktického lekára
EL-MED, s.r.o. MUDr. Lajtman – gynekologická ambulancia
MUDr. Kollár Ondrej – interná ambulancia
Mgr. Ivanová Milena – lekáreň MILKA
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na :
starostlivosť o starších obyvateľov obce
a osamotených.
5.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Obec má zriadenú opatrovateľskú službu pre nevládnych obyvateľov a to v počte 3
opatrovateľov. Zároveň má v pracovnom pomere zdravotnú sestru, ktorá sa stará
o ťažko chorých a nevládnych obyvateľov a zároveň spolupracuje s praktickou
lekárkou MUDr. Ľudmilou Resutíkovou.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : pomáhať osamoteným a nevládnym spoluobčanom pri umiestnení do
domovou služieb pre nevládnych občanov.
5.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Múzeum, ktoré sa nachádza v kaštieli, no momentálne sa rokuje o jeho premiestnení
do budovy bývalej pekárne.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : rozvoj a zachovanie jednotlivých predmetov múzea.
5.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Potraviny: COOP Jednota, Šóšárska 231, 99106 Želovce
CBA s.r.o., Revolučná 417, 99106 Želovce
COBAK , Gottwaldova 49, 991 06 Želovce
Kvety Katarína Balážová, Gottwaldova, 99106 Želovce
Pohrebníctvo Memorial, Gottwaldova 69, 991 06 Želovce
Autoservis Márton Jozef, Šóšárska 115, 991 0 Želovce
Autosúčiastky Kováč Jozef, Šošárska 115, 991 06 Želovce
Autobazár ZSOLTICARS s.r.o. Želovce
Poľovníctvo – rybárstvo – Sojková Maja, Červenej armády 508, 991 06 Želovce
Kaderníctvo, Gottwaldova, 991 06 Želovce – Kiškováčová Ester
Obchod a stavby, Krtíšska 305, 991 06 Želovce
Pohostinstvá: Hostinec Sokol, Krtíšska 305, 991 06 Želovce
OÁZA restaurant, Krtíšska cesta, 991 06 Želovce
Reštaurácia Fontána Želovce, s.r.o., Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Holton s.r.o.-výroba a predaj priem. čistiacich utierok
- Selu s.r.o. Želovce – prevádzkuje BPS
- Juriky s.r.o., Želovcce – prevádzkuje BPS
- VOSTOK s.r.o. výroba drevených peliet
- APIPRODUKT s.r.o., výroba medzistienok a včelárske potreby
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- SHR Kalmár Ján
- SHR Kováč Attila
- SHR Uhrík Zoltán
- SHR Oravec Gabriel
- ABG Želovce s.r.o.
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6. 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 08.12.2017 uznesením
č. 5/2017, písm. e). Rozpočet nebol zmenený.

6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Obce Želovce za rok 2018
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 010 702

1 010 702

1 060 924

105,0

980 410
27 892
0
2 400

980 410
27 892
0
2 400

1 002 925
49 002
0
8 997

102,3
175,7
0
374,9

1 006 713

1 006 713

1 031 169

102,7

490 088
57 360
7 800
451 465

490 088
57 360
7 800
451 465

488 670
59 243
6 962
476 294

99,7
103,3
89,3
105,5

3 989

3 989

29 755

Schválený
rozpočet

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
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6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia Obce Želovce za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - schodok
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
1 011 922,34
1 002 925,31
8 997,03

964 963,77
488 669,93
476 293,84

46 958,57
49 001,97
49 001,97
0,00

59 242,79
59 242,79
0,00

-10 240,82
36 717,75
-13 636,04
23 081,71
0,00
6 962,03

- 6 962,03
1 060 924,31
1 031 168,59
29 755,72
-13 636,04
16 119,68

Prebytok rozpočtu v sume 23 081,71 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
23 081,71 EUR
- tvorbu peňažného fondu
0,00 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií
0,00 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 -6 962,03 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
- rezervného fondu
-6 962,03 EUR
- peňažného fondu
0,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
16 119,68 EUR.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
a) Majetok za materskú účtovnú jednotku Obec Želovce
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 542 364,52

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 544 030,30

1 463 619,82

1 459 962,52

0,00

0,00

1 204 269,82

1 200 612,52

259 350,00

259 350,00

77 435,42

81 550,41

2 990,92

2 548,86

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

25 542,17

32 266,98

Finančné účty

48 902,33

46 734,57

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 309,28

2 517,37

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 614 540,90

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 621 617,83

1 507 044,18

1 499 347,88

0,00

0,00

1 254 333,18

1 246 636,88

Dlhodobý finančný majetok

252 711,00

252 711,00

Obežný majetok spolu z toho:

105 859,44

119 279,32

4 605,49

5 929,17

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

19 953,35

35 796,07

Finančné účty

81 300,60

77 554,08

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 637,28

2 990,63

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu z toho:
Zásoby

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby

Časové rozlíšenie
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7.1 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku Obec Želovce
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 542 364,52

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 544 030,30

879 599,14

890 868,27

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

879 599,14

890 868,27

Záväzky z toho:

364 437,26

357 522,31

2 160,00

1 760,00

13 636,04

23 627,65

790,10

509,30

58 576,11

32 350,35

Bankové úvery a výpomoci

289 275,01

299 275,01

Časové rozlíšenie

298 328,12

295 639,72

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 614 540,90

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 621 617,83

933 160,08

914 853,51

251,94

247,16

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

932 908,14

914 606,35

Záväzky z toho:

369 416,66

407 490,86

4 083,73

3 603,84

0,00

23 627,65

2 705,94

2 121,08

73 351,98

78 863,28

Bankové úvery a výpomoci

289 275,01

299 275,01

Časové rozlíšenie

311 964,16

299 273,46

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie z toho:

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- v roku 2018 neboli prijaté žiadne dlhodobé ani krátkodobé bankových úvery.
- z dlhodobého úveru sa splatila ku koncu roka 2018 suma 10 000 EUR, zostatok úveru
k 31.12.2018 je v sume 289 275,01 EUR
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7.2 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku Obec Želovce
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0,00

19 423,35

Pohľadávky po lehote splatnosti

50 234,44

50 612,30

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

0,00

30 318,79

19 953,35

5477,28

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

58 576,11

32 350,35

790,10

509,30

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

74 939,60

80 224,51

Záväzky po lehote splatnosti

1 118,32

759,85

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti (netto)
7.3 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku Obce Želovce

Záväzky so splatnosťou nad 1 rok
b) za konsolidovaný celok

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pohľadávky po lehote splatnosti narástli z dôvodu neplatenia záväzkov občanov voči
obci a to dane z nehnuteľnosti a komunálneho odpadu. V roku 2018 sa rozposlali
upomienky občanom ktorí si neplnili svoje povinnosti a pri nedodržaní úhrad alebo
neuzavretí splátkových kalendárov sa jednotliví neplatiči dajú na súdne vymáhanie.
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8. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku Obec Želovce
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady

636 085,41

614 871,60

50 – Spotrebované nákupy

117 497,45

121 630,24

85 033,81

79 535,92

259 963,96

245 902,96

217,22

293,02

11 050,64

12 017,67

71 326,28

69 193,88

15 176,20

15 750,12

0,00

0,00

75 819,85

70 547,79

1,48

0,26

624 817,76

604 172,14

75 802,48

78 792,21

0,00

0,00

1 227,15

1 026,78

478 477,02

448 853,17

3 039,48

2 080,76

16 642,52

6 523,82

4 898,16

3 623,23

0,00

0,00

44 730,95

63 272,17

- 11 267,65

-10 699,72

51 – Služby
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
Výsledok hospodárenia
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Výsledok hospodárenia – strata za účtovné obdobie roku 2017 v sume 10 699,72 EUR bol
preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Výsledok
hospodárenia – stratu za účtovné obdobie roku 20178 v sume 11 267,65 EUR navrhujeme
preúčtovať na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2017

1 110 603,64

692 081,38

50 – Spotrebované nákupy

192 143,61

153 472,33

51 – Služby

111 542,49

79 542,47

52 – Osobné náklady

673 491,88

290 155,78

272,90

339,52

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

21 907,06

22 264,23

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

82 784,35

69 381,88

16 642,92

15 979,87

0,00

0,00

11 818,43

60 945,30

1,48

960,26

1 104 096,69

684 498,09

146 618,94

153 792,37

0,00

0,00

1 227,15

1 847,94

478 477,02

448 853,17

3 686,08

5 619,39

16 642,52

6 523,82

2 438,16

3 623,23

0,00

0,00

455 006,82

64 238,17

- 6 508,43

-8 543,55

53 – Dane a poplatky

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
Výsledok hospodárenia
/ + kladný HV, - záporný HV /

Oproti roku 2017 neboli vylučované v rámci konsolidačných operácií vzájomné vzťahy
z preneseného výkonu na úseku školstva. Výraznejšie rozdiely na účtoch nákladoch
a výnosoch sú spôsobené uplatnením tohto postupu.
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9. Ostatné dôležité informácie
9.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2018 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Okresný úrad BB
ÚPSVaR Veľký Krtíš
Okresný úrad BB
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Banskobystrický samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad BB
Okresný úrad BB
ÚPSVaR Veľký Krtíš
Ministerstvo financií SR

20.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
SPOLU:

Suma v €
367 596,00
4 486,00
8 850,00
2 050,00
2 750,00
1 838,40
2 770,35
3 000,00
27,59
40,40
2 019,92
526,86
1 000,00
231,76
418,11
52,80
1 330,00
16 871,65
20 000,00
27 489,97
446 478,16

Účel
Normatív ZŠ s MŠ
Vzdelávacie poukazy – ZŠ s MŠ
Dopravné – ZŠ s MŠ
Výchova a vzdeláv. znevýh.
prostredia
Výchova a vzdelávanie MŠ
Stravné a šk. potreby pre deti v HN
Škola v prírode
Dotácia na činnosť DHZ
Vojnové hroby
Register adries
Matrika
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Obecné oslavy
Civilná obrana
REGOB
Príspevok na učebnice
Lyžiarsky kurz
Aktivačná činnosť
Vybudovanie chodníka popri hlavnej
ceste
Sklad DHZ s prístreškom

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Matrika – matričná činnosť, sobáše, uvítanie detí do života, vydávanie úmrtných listov
- Regop – nahlasovanie a evidencia obyvateľstva
- Voľby VUC – príprava a organizácia volieb do VUC,
- CO-civilná obrana – školenie pracovníka CO
b) rozpočtová organizácia
- neprijala grant
c) obchodná spoločnosť
- neprijala grant
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9.2

Poskytnuté dotácie

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č 6/2009 zo dňa
11. 12.2009 uznesením č. 15/2009 písm. g –o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

TJ Želovce
Kultúrny spolok Viktória
FIT CLUB Želovce
Slov. poľ. združenie Želovce
Údolie želovských pivníc Želovce
Občianske združenie Šóš. Prameňov Želovce
Združenie dôchodcov Želovce
Jednota dôchodcov Želovce
Slov. zväz zdravotne postihn. Želovce
Rímskokatol. farský úrad Želovce
SPOLU:
9.3

-2-

7 000

300
300
300
579,28
313
1 000
9 792,28

Významné investičné akcie v roku 2018

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
a) obec
- Vybudovanie chodníka na Krtíšskej ceste
- Zrealizovanie prístavby skladu s prístreškom pre DHZ Želovce

9.4

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Výstavba skladu s prístreškom pre DHZ Želovce
- Začatie budovania ČOV Želovce I etapa
b) rozpočtová organizácia
- Úprava interiéru školy
- Plynofikácia kotolne

9.5

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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9.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor, nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by ohrozovali
nepretržitú činnosť účtovnej jednotky Obec Želovce a konsolidovaného celku Obec Želovce.
Vypracoval: Ing. Helena Lentvorská
Schválil: Štefan Rimaj

Zverejnená dňa: ...................................
OZ zobralo na vedomie dňa: ................................. uznesením č. ......................., písm. ..............
)

V Želovciach dňa 08.06.2019

Prílohy ( sú k nahliadnutiu na OCÚ Želovce) :
 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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