Individuálna výročná správa
Obce Kostolná pri Dunaji
za rok 2019

Ing.Igor Šillo
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Kostolná pri Dunaji
Sídlo: Kostolná pri Dunaji 59
IČO: 00306037
Štatutárny orgán obce: Ing. Igor Šillo, starosta obce
Telefón: 02/4590 1539
E-mail: kostolnapd@gmail.com
Webová stránka: www.kostolnapridunaji.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Igor Šillo
Zástupca starostu obce: Mgr. Ján Miško
Prednosta obecného úradu: --Hlavný kontrolór obce: PhDr. Ing. Veronika Opáleková
Obecné zastupiteľstvo: Valter Matus, Zoltán Miklóš, Mgr. Ján Miško, Štefan Ruman, Marek
Szikhart
Komisie: inventarizačná a finančná komisia; komisia verejného záujmu
Obecný úrad:
Klára Vargová – matrika, podateľňa, evidencia obyvateľstva, správa daní a poplatkov,
fakturácia, úhrady, mzdová a personálna agenda, správa majetku, overovanie podpisov a listín,
účtovná agenda
Zuzana Gašpareková – pokladňa, podateľňa, fakturácia vody, vývoz TKO, evidencia hrobov
a hrobových miest, výber daní a poplatkov
Ladislav Oroš – údržbár
Robert Matus – údržbár
Materská škola
Je to rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom od 01. 07. 2002 je obec
Kostolná pri Dunaji.
Riaditeľka a učiteľka: PaedDr. Gabriela Szabová
Učiteľky MŠ:
- Bc. Marta Múčková
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- Katarína Kissová
- Mgr. Tímea Szalayová (t. č. materská dovolenka)
- Mgr. Annamária Filkaszová
Upratovačka: Margita Orošová
Vedúca školskej jedálne: Katarína Kissová
Kuchárka: Beáta Vinczeová

4. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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 : Kraj Bratislavský
Susedné mestá a obce : Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Hrubý Šúr
Celková rozloha obce : 807 ha
Nadmorská výška : 124 m n. m.
4.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 90,58 obyv./km2; 731 obyvateľov
Národnostná štruktúra : slovenská, maďarská a česká
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícka
Vývoj počtu obyvateľov : zvyšujúci
4.3. Symboly obce
Erb obce : V červenom štíte strieborný lemeš prevýšený tromi zlatými hviezdami a zdola
ovenčený dvomi zlatými ratolesťami.
Vlajka obce : Pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, červenej,
bielej, bielej, žltej a červenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce : Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI. Pečať má priemer 35 mm.
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4.4. História obce
Obec Kostolná pri Dunaji bola založená v roku 1332 pod názvom Villa Sancti Andree – dedina
svätého Ondreja, alebo len Sanctus Andreas – Svätý Ondrej. V roku 1942 , počas okupácie
s maďarským vojskom sa obec spojila s obcou Malý Šúr a zlúčili sa pod spoločným názvom
Hasvár . V roku 1948 dostala obec názov Kostolná pri Dunaji. V obci sa veľkej pozornosti teší
Oáza sibírskych tigrov, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti dediny.
4.5. Pamiatky
Kostol zasvätený Ružencovej Panny Márie.

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom Kostolná pri Dunaji 6,
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na: výchovu detí v predškolskom veku.
5.2. Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Ambulancie lekárov sú umiestnené v susednej
obci Kráľová pri Senci, kde sú k dispozícii ambulancie všeobecného lekára pre dospelých,
detského lekára, ambulancia zubného a ženského lekára.
5.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje obec prostredníctvom opatrovateľskej služby. V roku 2018
nebola poskytnutá uvedená služba.
5.4. Kultúra
V obci sa organizujú rôzne kultúrno-spoločenské aktivity. Sú zamerané na všetky sociálne
a vekové skupiny. Medzi pravidelné aktivity patria: Deň matiek, maškarný ples, Deň detí,
Deň rodiny, Guláš Fest, Deň obce, Farské hody, Mikuláš, burza detských šiat, Deň
dôchodcov (duchovná prednáška spojená s posedením občanmi v dôchodkovom veku a
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vyplatenie jednorazovej výpomoci pre občanov v dôchodkovom

veku). V budove

obecného úradu je zasadačka, kde sa zmestí 40 ľudí. Väčšina akcií sa koná v obecnom
parku, na multifunkčnom športovom a rekreačnom areáli, ďalej v kultúrnom dome, na fare
a v pastoračnom centre. V obci je zriadená knižnica.
5.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Hasvársky dvor, poctivé rodinné mäsiarstvo, s.r.o.

-

Pohostinstvo s pizzériou

-

Pražiareň a predajňa kávy

-

Elektroservis Borš

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

STAV-COLOR investičná s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Agromačaj s.r.o.

-

1. Zeleninárska s.r.o.

6. 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.02.2019 uznesením
č. 21/2019.

Zmeny rozpočtu:
Obec Kostolná pri Dunaji:
-

Prvá zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1, schválená OZ dňa

15.04.2019 uznesením č. 55/2019
-

Druhá zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2, schválená OZ dňa

31.07.2019 uznesením č. 112/2019
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-

Tretia zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3, schválená OZ dňa

04.12.2019 uznesením č. 166/2019
6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Plnenie
rozpočtu za
rok 2019

425 362,68

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
736 211,43

425 362,68
0,00
0,00
414 460,18

476 053,44
260 157,99
0,00
688 335,55

487 758,33
262 232,99
0,00
652 282,57

328 860,18
85 600,00
0,00
10 902,50

329 929,55
358 406,00
0,00
47 875,88

329 929,55
322 353,02
0,00
97 708,75

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce (prebytok)

749 991,32

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Poplatok za rozvoj
Vylúčenie z prebytku – MŠ (zostatok ŠJ)
Vylúčenie z prebytku – neminutý BT školstvo obedy
Vylúčenie z prebytku – dotácia na šport Úrad vlády
Vylúčenie z prebytku – finančné zábezpeky na obedy ŠJ
poplatok za rozvoj
Vylúčenie – schodok z min roku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok finančných operácii

PRÍJMY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
487 758,33
329 929,55
157 828,78
262 232,99
322 353,02
- 60 120,03
97 708,75
27 854,64
1 319,15
760,80
8 000,00
390,00
7 741,32
51 642,84
0,00
0,00
0,00
46 065,91
0,00
749 991,32
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VÝDAVKY SPOLU

652 282,57
97 708,75
46 065,91
51 642,84

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

2 483 298,09

2 750 833,92

Neobežný majetok spolu

2 403 932,86

2 574 299,09

5 120,00

3 884,00

2 226 868,36

2 398 470,59

171 944,50

171 944,50

77 075,95

176 246,83

379,98

585,20

Krátkodobé pohľadávky

11 791,33

12 278,85

Finančné účty

64 904,64

163 382,78

2 289,28

288,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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7.2.

Zdroje krytia

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 483 298,09

2 750 833,92

Vlastné imanie

1 566 450,41

1 736 740,77

1 566 450,41

1 736 740,77

30 143,80

39 029,28

1 400,00

1 600,00

770,91

1 340,89

27 972,89

36 088,39

886 703,88

975 063,87

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7.3.

Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis

Dlhodobé pohľadávky z toho:
pohľadávky z predaja majetku .......
Krátkodobé pohľadávky z toho:
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
pohľadávky za KO a DSO
pohľadávky za vodu
pohľadávky za ŠJ

7.4.

11 791,33
3 112,15
960,80
7 662,38

16 903,45
8 460,08
1 250,30
6 878,43
314,64

16 903,45
8 460,08
1 250,30
6 878,43
314,64

Záväzky
Záväzky

Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálneho fondu
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB

Zostatok
k 31.12.2019
1 340,89
1 340,89

Zostatok
k 31.12.2
018
770,91
770,91
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-

záväzky z investičného dodávateľského úveru
záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru
záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB

Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky voči štátnemu rozpočtu
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie
- ostatné záväzky
transféry

36 088,39
11 351,56
9 297,00
5 529,64
1 430,47

27 972,89
11 081,06
6 849,04
6 688,44
3 354,35

479,72
8 000,00

8. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Opis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb z toho:
604 - Tržby za tovar z toho:
607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj z toho:
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb z toho:
624 - Aktivácia DHM z toho:
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho:
633 - Výnosy z poplatkov z toho:
e) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP z toho:
- predaj akcií
662 - Úroky z toho:
668 - Ostatné finančné výnosy z toho:
f) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd z toho:
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC z toho:
- bežný transfer na školský klub
- bežný transfer na školskú jedáleň
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC z toho:

Suma
k 31.12.2019
28 940,55
29 940,55

Suma
k 31.12.2018
15 423,17
15 423,17

419 283,15
312 795,95

288 476,30
251 972,60

106 487,20

36 503,70

354,87

196,31

174,32

196,31

90 233,31

82 338,30
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- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho:
- bežný transfer na
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho:
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ z toho:
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ z toho:
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy z toho:
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy z toho:
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov z toho:
- zinkasované príjmy RO
h) ostatné výnosy
641 - Tržby z predaja DNM a DHM z toho:
642 - Tržby z predaja materiálu z toho:
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:
646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok z toho:
648 - Ostatné výnosy z toho:
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z toho:
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
z toho:
-

Opis /číslo účtu a názov/
a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu z toho:
502 - Spotreba energie z toho:
507 - Predaná nehnuteľnosť z toho:
b)
služby
511 - Opravy a udržiavanie z toho:
- oprava xxx
512 – Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu z toho:
518 - Ostatné služby z toho:
c)
osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady

7 737,54

4 762,41

59 312,88

59 312,88

17 078,64

17 078,64

3 065,49
3 038,76

1 184,37

112 237,73
102 232,99

20 051,58

512,44

1 311,62
2 000,00

9 492,30

16 739,96

1 400,00
1 400,00

1 400,00
1 400,00

Suma
Suma
k 31.12.2019 k 31.12.2018
60 900,31
53 882,65
36 681,73
19 754,33
24 218,58

34 128,32

113 817,23
21 387,55

62 343,08
8 111,97

3 135,53

822,18

89 294,15

53 408,93

182 251,07
133 579,93
45 218,48

178 406,08
131 664,97
43 334,20
11

525 - Ostatné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d)
dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky z toho:
e)
odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM z toho:
553 - Tvorba ostatných rezerv z toho:
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z toho:
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely z toho:
562 - Úroky z toho:
568 - Ostatné finančné náklady z toho:
g)
mimoriadne náklady
572 - Škody z toho:
h)
náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC z toho:
- bežný transfer xxx
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným
subjektov verejnej správy z toho:
- bežný transfer xxx
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov
mimo verejnej správy z toho:
- bežný transfer xxx
587 - Náklady na ostatné transfery z toho:
- bežný transfer xxx
588 - Náklady z odvodu príjmov z toho:
- predpis odvodu príjmov RO
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov z toho:
- predpis budúceho odvodu príjmov RO
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM z toho:
542 - Predaný materiál z toho:
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:
-

3 452,66
1 757,38

3 406,91
1 284,25

1 757,38

1 284,25

101 041,93
94 817,33

93 868,00
92 468,00

1 600,00

1 40,00

4 624,60
1 024,82

2 080,29

0,13
1 023,51

2 080,29

3 096,79

3 878,17

765,00

1 234,55

2 331,79

2 643,62

18 269,72
12 642,00

2 268,62

512,44

1 311,62
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545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:
546 - Odpis pohľadávky z toho:
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z toho:
549 - Manká a škody z toho:
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

5 115,28

957,00

9. Ostatné dôležité informácie
9.1.

Prijaté granty a transfery

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

748,00

748,00

0,00

-5-

MV SR

Dotácia na školstvo

ÚPSVaR

Dotácia na obedy zadarmo v ŠJ

2712,00

1 951,20

760,80

MV SR

Dotácia na matričnú činnosť

2 237,92

2 237,92

0,00

MV SR

Dotácia na evidenciu obyvateľov

43,60

43,60

0,00

MV SR

Dotácia na voľby

1 684,76

1 215,69

469,07

MV SR

Regob

224,73

224,73

0,00

ÚV SR

Dotácia šport

8 000,00

8 000,00

0,00

OÚ PK

Dotácia na životné prostredie

63,66

63,66

0,00

a)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu s Environmentálnym fondom v sume 160 000 €.
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec prijala finančné prostriedky z rozpočtu Hrubý Šúr v sume 305,40 €.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtu VUC

Obec prijala finančné prostriedky z BSK a to dotácia na revitalizáciu oddychovej zóny v sume
7 000 Eur a dotáciu na revitalizáciu priestranstva v sume 2 243 EUR.
d) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy
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Obec prijala finančné prostriedky od ZSE v sume 650 Eur ako dotáciu na Mikuláša.
9.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Kostolná pri Dunaji.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky

Nezábudka- združenie na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými deťmi a
mladistvými
11. Skautský zbor

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

150,00

150,00

0

880,00

880,00

0

Boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2019.

9.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

-

Autobusová zastávka

-

Kanalizácia – projektové práce

-

Konštrukcia vianočného stromčeka so svetelnými podkladmi

-

Výtĺky

-

Hydranty

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia vodného zdroja

-

Výstavba kanalizácie s čističkou odpadových vôd

-

Výstavba obecných potravín

-

Rekonštrukcia oplotenia a dvora materskej školy

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
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9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor .
Vypracoval: Mgr. Ján Miško

Schválil: Ing. Igor Šillo

V Kostolnej pri Dunaji dňa 28.09.2020
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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