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1. Úvodné slovo starostky obce:
Vážení občania,
Výročná správa našej obce za rok 2015 Vám poskytuje reálny pohľad na dosiahnuté výsledky
obce a na jej činnosť v uplynulom roku.
Pri skončení kalendárneho a účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí
dôkladné hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však
najlepšie môžu iba občania obce.
V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa
prekážok a problémov pre organizácie, firmy a v neposlednom rade pre občanov. Zmierniť
túto situáciu môžeme, ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety, aby sme
vytvorili pokojné a šťastné podmienky pre život v našej obci.
Chcem sa verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou
a množstvom skvelej práce prispievajú na rozvoj tejto obce, na ktorú môžeme byť právom
hrdí.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Kyselica

Sídlo:

Kyselica č. 60

IČO:

34000658

Štatutárny orgán obce:

Obecný úrad Kyselica

Telefón:

031/5598839, 0948026218

Mail:

obeckyselica@gmail.com

Webová stránka:

www.kyselica.ocu.sk

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

Erika Orosz Ágošton

Zástupca starostky obce:

Eva Nagy

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Štefan Demian

Obecné zastupiteľstvo:

JUDr. Pavol Hideghéti,
Marta Jurányiová,
Eva Nagy,
Ladislav Szerencsés,
Viera Vargová

Komisie:

nie sú vytvorené

Obecný úrad:

Alžbeta Pašková

Obec Kyselica nemá zriadenú rozpočtovú,- príspevkovú,- neziskovú organizáciu, ani
obchodnú spoločnosť

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie 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 a pritom chrániť jej majetok, nakladať s ním hospodárne,
efektívne a ekonomicky.
Vízie obce Kyselica je vytvoriť dobré životné podmienky na to, aby v obci sa cítili príjemne
a spokojne všetky vekové kategórie obyvateľstva.

Ciele obce Kyselica:
Aktívne sa uchádzať o podporu z európskych fondov pre rozšírenie a modernizáciu
inžinierskych sietí v obci
Obecné a miestne komunikácie obnoviť na európsku úroveň
Vybudovať chodníky a odstrániť problémy s parkovaním
Zmodernizovať autobusovú zastávku
Kompletnú rekonštrukciu zničenej strechy na dome smútku
Vytvoriť detské ihrisko a oddychovú zónu
Zorganizovať dôstojnú oslavu 810. výročia založenia našej obce
Usporadúvanie podujatí s cieľom zachovať tradície našich predkov

5. Základná charakteristika obce
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Kyselica sa nachádza v Hornom Žitnom ostrove a jej kataster siaha až
k Dunaju.
Susedné mestá a obce : smerom na juh sa nachádza obec Vojka nad Dunajom, a obec Dobrohošť, od
týchto obcí nás rozdeľuje derivačný kanál vodného diela G-N, ďalšie obce smerom na sever sa
nachádza obec Rohovce a Báč, Horný Bar a Šuľany sa nachádzajú východne od obce. Približne päť km
od obce severozápadne leží mesto Šamorín a presne 28 km na východ sa nachádza okresné mesto
Dunajská Streda.
Celková rozloha obce je 364,79 ha
Nadmorská výška obce je 122 m

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : k 31.12.2015 mala obec Kyselica 154 obyvateľov
Národnostná štruktúra podľa sčítania obyvateľov v roku 2011:
- slovenská:
25
- maďarská:
114
- moravská:
1
- nemecká:
1

-

nezistená:

12

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : na základe sčítania obyvateľstva
v roku 2011:
Rímsko-katolícka cirkev : 128
Reformovaná kresťanská cirkev: 3
Židovská: 1
Starokatolícka: 2
Bez vyznania: 7
Nezistené: 10
Vývoj počtu obyvateľov :
Rok: 2003
Počet
Obyv:132

2004
135

2005
144

2006
145

2007
144

2008
144

2009
146

2010
150

Rok

2013

2014

2015

Počet obyvateľov

152

153

154

2011
148

2012
152

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : nezamestnaní tvoria cca 8 % obyvateľstva
Nezamestnanosť v okrese : Dunajská streda je 9-12 %
Vývoj nezamestnanosti: predpoklad, že počet nezamestnaných sa bude znížiť zavedením
programov ÚPSVAR (aktivačná činnosť)

5.4. Symboly obce
Erb obce :

Erb bol vytvorený na základe prvej známej pečate obce z roku 1852.
Symboly obce (erb, vlajka, pečať) sú zapísané v Heraldickom registri SR. Erb je zapísaný
v tejto podobe: v modrom štíte strieborné obrnené, striebornou šabľou so zlatou rukoväťou
ozbrojené rameno, prevýšené zlatým vencom so siedmimi striebornými zlatostrednými
a zlatokališnými ružami.
Modrá farba je farbou jasnej oblohy.
Ozbrojené rameno symbolizuje históriu: slobodný, šľachtický pôvod obce a výkon vojenských
povinností. Odvodené je z erbu pôvodných známych obyvateľov obce – rodiny
Cséfalvayovcov, Kajdacsyovcov a Bittóovcov.
Ružový veniec nad ozbrojeným ramenom je symbolom patrónky obce, Svätej Rozálie
z Palerma. Veniec ruží na erbe je presnou kópiou venca z oltárneho obrazu miestneho
kostola Svätej Rozálie.
Vlajka obce :
Vlajka symbolizuje obec. Vlajku tvorí kombinácia farieb nachádzajúcich sa v erbe
s dôrazom na originalitu: na Slovensku vlajka takej farby a formy je jediná.
Vlajka obce postáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/8), bielej (2/8), modrej
(2/8), žltej (2/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t. j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce :

5.5. Logo obce
5.6. História obce
6. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1205. Obec bola súčasťou majetkov
ostrihomského arcibiskupstva, obyvatelia obce požívali výhody vyplývajúce

z postavenia praediálnych zemanov. Strediskom majetkov arcibiskupstva bola obec
Vojka, ku ktorej patrili ďalšie obce Dobrohošť, Rohovce, Báč atď. Tento stav
pretrvával po stáročia, v r. 1852 obec bola začlenená do pôsobnosti bratislavskej
župy. Samostatnosť stratila v roku 1941, kedy bola pripojená k obci Vojka.
V roku 1989 bola od obce Vojka odčlenená a bola pripojená k obci Rohovce. V roku
1993 sa obec osamostatnila a získala späť svoje katastrálne územie.
6.1. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Rozálie bol postavený v r. 1898 na pamiatku pominutia moru
v r. 1831.

7. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
7.1. Výchova a vzdelávanie - v obci nie sú predškolské ani školské zariadenia
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí poskytuje:
-

Materská škola v Rohovciach, v Báči a v Šamoríne

-

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach a Základná škola v
Šamoríne

7.2. Zdravotníctvo – obec Kyselica nemá zriadené zdravotné stredisko
7.3. Sociálne zabezpečenie – vykonáva Spoločný obecný úrad v Šamoríne
7.4. Hospodárstvo
Poskytovatelia služieb v obci :
-

Hostinec Kyselica
Bufet Kompa
Penzión Arkádia
Penzión Charlotte

Poľnohospodárska výroba v obci :
Cca 50% poľnohospodárskej pôdy je v užívaní Donau farm, s.r.o. Šamorín, a na ostatnom
pozemku hospodária súkromní vlastníci.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na pestovanie obilnín.

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec
v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 01.12.2014 uznesením č.
22/2014.
Rozpočet bol zmenený dva krát:
-

prvá zmena schválená dňa 25.11.2015 uznesením č. 26/2015

-

druhá zmena bola schválená 16.12.2015 uznesením č. 34/2015.

8.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

40 529,82

46 694,95

46 873,04

100,38

34 646,58

40 811,71

40989,8

100,43

5883,24

5883,24

5883,24

100

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

39 065,50

40 454,56

39 690,97

98,11

32 685,1
6 380,40

36 702,18
3 752,38

36 211,77
3479,20

98,66
92,71

Rozpočet obce
8.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015

40 989,8
40989,8

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

36 211,77
36211,77

Bežný rozpočet

+ 4778,03

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

3479,20

z toho : kapitálové výdavky obce

3479,20

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

1298,83

Vylúčenie z prebytku

17,76

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

1281,07

Príjmy z finančných operácií

5883,24+156,24

6039,48

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

6039,48

47029,28
39690,97
7338,31

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

17,76

Upravené hospodárenie obce

7320,55

Prebytok rozpočtu v sume 1298,83 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 upravený o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v rozpočtovom roku 2015 - 17,76 Eur, ktoré bolo v roku 2016 vrátené
do štátneho rozpočtu.
Rezervný fond z roku 2014
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 2015
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

6039,48 Eur
1298,83 Eur
17,76 Eur
7320,55 Eur

Zostatok finančných operácií v sume 7320,55 Eur, navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 7320,55 EUR, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky:
1. Rozšírenia verejného osvetlenia podľa zmluvy firmou HI-TECH,
2. Rozšírenie projektovej dokumentácia na dom smútku
2. Zrealizovanie projektov

8.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Skutočnosť
k 31.12.2014
Príjmy
celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy

37419,65

46873,04

46941,00

46074,00

Rozpočet
na rok
2018
460074,00

37247,65

40989,80

40441,00

40074,00

40074,00

172,00

5883,24

6500,00

6000,00

6000,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
Výdavky
celkom
z toho :
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky

Skutočnosť
K 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2015

Rozpočet na
rok 2016

Rozpočet na
rok 2016

37403,73

39690,97

39903,1

37024,73

36211,77

38403,1

379,00

3479,20

1500,00

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017
38252,1

Rozpočet
na rok
2018
38302,1

9. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
9.1. Majetok
V majetku sa uvádza zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 01.01.
daného roka a zostatková hodnota majetku k 31.12. daného roka, t.j. zaradený majetok sa odpisuje
podľa §22 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a odpisy sa odpočítajú z hodnoty majetku.
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k
2015
na rok
na rok2017
31.12.2014
2016
488 969,3 460 487,49 451 640,98 441 081,42 433 808,42

481 944,81

453 638,81 443 418,86

434 608,42 426 408,42

464 752,39

436 446,39 426 226,44

417 416,00 409 216,00

spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný
majetok

Dlhodobý finančný

17 192,42

17 192,42

17 192,42

17 192,42

17 192,42

6 709,4

6 582,57

7 919,09

6 170,00

7 100,00

159,83

159,83

120,00

120,00

50,00

23,01

70,03

79,40

50,00

50,00

6 526,56

6 352,71

7 719,69

6000,00

7 000,00

315,09

266,11

303,03

303

300,00

majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi
subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin.
výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin.
výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

9.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky

Skutočnosť Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
488 969,30
460 487,49

Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
2015
na rok 2016 na rok 2017
451 640,98
441 081,42
433 808,42

spolu
Vlastné imanie

72072,42

67658,8

73825,55

72 000

74 000

Výsledok hospodárenia

72 072,42

67 658,80

73 825,55

72 000

74 000

Záväzky

10 298,34

9 878,92

6 690,39

7 800

7 700

1585,5

500

550,00

550

550

327,35

311,48

375,08

250

150

8385,49

9067,44

5 747,55

7 000

7 000

382 949,77 371 125,04 361 281,42

352 108,42

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

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

406 598,54

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku – prírastky majetku boli:

prístavba k požiarnej zbrojnici – 1500,00
projektová dokumentácia na prístrešok ku KD a dom smútku – 1579,20
archívna miestnosť – 400,00
-

predaj dlhodobého majetku – majetok nebol predaný

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – úvery neboli prijaté

-

...

9.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

79,40

Pohľadávky po lehote splatnosti

70,03

9.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2015

9878,92

6690,39

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pokles pohľadávok – refundácia za pracovné oblečenie 79,40

-

nárast/pokles záväzkov – rozšírenie verejného osvetlenia záväzok podľa zmluvy
o dielo, zatiaľ nedokončené práce a nevyfakturované v sume 3180,40 Eur, nezaplatené
Fa v hodnote 713,81 Eur, decembrové mzdy a odvody vyplatené v januári 2016 –
1853,34 Eur.
Rezerva na vykonanie auditu r. 2015 – 550,00 Eur
Vrátenie neoprávnene použitých fin. prostriedkov do štátneho rozpočtu-17,76 Eur
Účet sociálneho fondu, zostatok – 375,08

10.

Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Náklady spolu:
V tom:

Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

66389,04

50100,57

Predpoklad
rok 2016

47150

Predpoklad
rok 2017

42350

50 – Spotrebované nákupy

5585,06

6032,45

6300

6500

51 – Služby

9048,68

9949,15

10000

10000

52 – Osobné náklady

20504,57

17921,77

19000

20000

1156,00

794,14

900

900

29185,00

14249,15

10000

4000

909,73

1153,91

950

950

Výnosy spolu:
61975,5
V tom:
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

53067,42

47350,20

43750,2

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

34162,98

36195,97

38000

38000

277,45

329,30

200

200

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

1585,5

500

550

550

30,73

0,77

0,20

0,2

25918,84

16041,38

8600

5000

-4413,54

+2966,85

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

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/

200,2

1400,2

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 2966,85 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
........................................................................................................................................

11. Ostatné dôležité informácie
11.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

Suma
prijatých
prostriedkov v
EUR

Suma
použitých
prostriedkov

138,57

138,57

6,44

6,44

Vrátené
prostr.
do ŠR

Štátny rozpočet

Bežné výdavky - stavebníctvo

Štátny rozpočet

Bežné výdavky – cestné hospodárstvo

Štátny rozpočet

Bežné výdavky – životné prostredie

13,95

13,95

Štátny rozpočet

Bežné výdavky – hlásenie

49,17

49,17

640,00

409,52

230,48

3000,00

2974,00

26,00

3848,13

3591,65

256,48

obyvateľstva
Štátny rozpočet

Bežné výdavky - voľby

Štátny rozpočet

Bežné výdavky – oprava havarij. stavu
Soc.zar.

Spolu:
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

V roku 2015 bol prijatý výrazný transfer 3000,00 na opravu havarijného stavu
sociálnych zariadení.

11.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č...... o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:

11.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Významnejšie investičné akcie neboli realizované v roku 2015:

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

rekonštrukcia domu smútku

-

zrealizovanie prístrešku ku KD a OcÚ

-

oprava ciest a spevnenie a obecných komunikácii

11.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
11.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená:
Do vyhotovenia Výročnej správy sa nenastali riziká a neistoty

Vypracoval: Alžbeta Pašková, Schválila: starostka: Erika Orosz Ágošton

V Kyselici, dňa 07. júna 2016
Výročná správa obce bola schválená obecným zastupiteľstvom 15. 6. 2016 uznesením č. 05/2016.

Prílohy:
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