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1.Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania.
V roku 2019 sme pokračovali v duchu predošlých rokov, v ktorých sme boli zameraný na
rozvoj našej dediny, ako aj na zvýšenie komfortu obyvateľov.
V januári sme začali rekonštrukciu sociálnych priestorov futbalového družstva. Zahŕňalo to
zateplenie fasád a podkrovia, výmenu strešnej krytiny, kompletnú výmenu vykurovania.
Vytvorili sme jednu rozsiahlu miestnosť na spoločné akcie a vymenili sme nábytok.
Podali sme projekt na vybudovanie kamerového systému so zámerom na zníženie kriminality
ako aj na zvýšenie objasnenosti prípadov. Bola nám priznaná dotácia vo výške 6000,00 EUR.
V mesiaci február nám odsúhlasili dotáciu vo výške 15000,00 EUR na vybudovanie verejných
WIFI staníc.
So zámerom udržiavať mladých ľudí na vidieku v mesiaci marec sme odovzdali druhú
osembytovú jednotku do užívania. V mesiaci jún sme dokončili výstavbu multifunkčného
ihriska pri základnej škole a zároveň sme obnovili bežeckú dráhu.
Podali sme projekt na zníženie energetickej náročnosti vykurovania pomocou tepelného
čerpadla v objektoch ZŠ a MŠ. Na túto aktivitu nám priznali dotáciu v hodnote 392748,24
EUR. Po tejto rekonštrukcií by sa mala znížiť spotreba zemného plynu o 70%.
V mesiaci júl bola vykonaná rekonštrukcia vnútorných asfaltových komunikácií v hodnote
7232,00 EUR. V tom istom mesiaci sme dostali nenávratný finančný príspevok v hodnote
13500,00 EUR na rekonštrukciu obecného rozhlasu.
Nakoľko sa navýšil dopyt po službách s cisternovým vozom, kúpili sme traktor John Deer 5820
v hodnote 19000,00 EUR. S týmto traktorom prevádzame služby pre našich obyvateľov.
V septembri sme mohli prebrať ľahké požiarnické vozidlo Iveco Turbo Daily od Ministerstva
vnútra v hodnote 111624,00 EUR. Toto vozidlo bude využité pri odstránení následkov havárií
ako aj pri menších požiarov.
Podľa tu napísaných skutočností môžem tvrdiť, že rozvoj našej dediny neustále napreduje
a túto tendenciu musíme udržať aj budúcnosti.

........................................................
Ing. Ján Karkó
starosta obce
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2.Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Búč

Sídlo:

Tesárska 91, Búč

IČO:

00306398

Štatutárny orgán obce:

Ing. Ján Karkó, starosta obce

Telefón:

035/7776 001

Mail:

info@obecbuc.sk

Webová stránka:

www.obecbuc.sk

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

Ing. Ján Karkó

Zástupca starostu obce:

Éva Várady Gál

Prednosta obecného úradu: Hlavný kontrolór obce:

Ing. Alžbeta Jágerská

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Jozef Bruszi, Árpád Csenger, Levente Kerekes, Mgr. Štefan

Grajczky, Arnold Medza, Gábor Molnár, János Fodor, Éva Várady Gál, Attila Puskás.
Komisie:
• Kultúrno-vzdelávacia,

športová

a mládežou

zaoberajúca sa

komisia. Predseda: Mgr. Štefan Grajczki.
• Komisia na vyšetrenie sťažností, protipožiarna komisia verejného
poriadku. Predseda: Ing. Jozef Bruszi.
• Komisia sociálna, zdravotná a komisia verejného obstarávania.
Predseda: Éva Várady Gál.
• Komisia pre ochranu verejného záujmu.
Predseda: Medza Arnold
Obecný úrad:

Matrikárka: Angelika Bartonová
Všeobecná referentka: Gabriella Halászová
Účtovníčka: Ing. Ibolya Kissová

Rozpočtové organizácie obce:
• Názov:

Základná škola Mihálya Katonu, s VJM

• Sídlo:

Hlavná 503, 946 35 Búč

• Štatutárny orgán:

Mgr. Andrea Győző, riaditeľka základnej školy
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• Základná činnosť:

poskytovanie základného vzdelávania

• IČO:

37867008

• Telefón:

035/7776 414

• E-mail:

kissova@obecbuc.sk

• Webová stránka:

https://kmaibucs.edupage.org/

• Výsledok hospodárenia:

-759,98€

4.Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Poslaním obce je zveľaďovanie a vytváranie lepších podmienok pre život
v obci.
Vízie obce: Víziou je ďalší rozvoj obce v prospech obyvateľov súvisiace s poskytovaním
služieb pre občanov.
Ciele obce: Hlavným cieľom obce je snaha dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo všetkých
činnostiach obce.

5.Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :

Obec je vzdialená 30 km od okresného mesta Komárno.

Susedné mestá a obce :

Gbelce, Bátorové Kosihy, Moča, Kravany nad Dunajom, Mužla

Celková rozloha obce :

3150 ha.

Nadmorská výška :

leží vo výške 15 m nad vodnou hladinou Dunaja.

5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov :

1143 osôb

Národnostná štruktúra :

maďarská, slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: reformovaná, rímsko-katolická, grécko
– katolická, evanjelická, bez náboženského vyznania.
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Vývoj počtu obyvateľov :

v posledných rokoch ukazuje klesajúci vývoj

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

obyvateľstvo je považované za stredne ekonomicky aktívne.

Nezamestnanosť v okrese : 4,26 % (2019. december https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=855
042
Vývoj nezamestnanosti :

nezamestnanosť v obci Búč a aj v okrese klesá v poslednom

období

5.4 Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :

5.5 História obce
Obec sa prvýkrát spomína r. 1208 v majetku ostrihomského arcibiskupstva, ale je oveľa
staršieho založenia. Meno obce zachováva pamiatku na legendárneho maďarského vojvodu
Bulcsua. Obec vyplienili oddiely Matúša Čáka. Neskôr tu vlastnila majetkové diely aj
ostrihomská kapitula. Dôležitosť obce dokazuje románsky kostol spomínaný r. 1208 /zanikol
v časoch tureckých vojen/. V 2. polovici 16.storočia tu zakorenilo vyznanie reformovanej
cirkvi. Obyvateľstvo sa zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom. O duševný rozvoj obyvateľov
obce sa pričinil Mihály katona, ktorý bol od roku 1803 až do svojej smrti do roku 1822
dušpastierom svätej eklézie v Búči. Bol najväčším geografom dvojnej doby, ktorého hlavné
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dielo „Všeobecný opis zemskej prírody“ predstihlo o jedno štvrťstoročie Humboltov
„Kosmos“. Obec do roku 1848 patrila pod zeme panstvo ostrihomského arcibiskupa.
19. storočie je storočím formovania ľudského charakteru obyvateľov obce, čo sa pociťuje
i dnes – činnosť Mihálya Katonu, zrušenie nevoľníctva.
V januári 1945 bola obec veľmi zničená. Búč bol „frontovou dedinou“ až do 28.marca 1945. II.
svetová vojna si vyžiadala z obce 75 obetí.
Začiatkom 12.storočia sa spomína v pápežskom desiatku pod menom Bulsou.
V roku 1212 je spomínaná pod menom Bulchu a od roku 1332 ako Biuch. V súpise daní
z rokov 1531-32 je zaznamenaná ako arcibiskupská dedina pod menom Bulchu.
Prvotná forma mena obce Bulcsu, ktorá pochádza z osobného mena, po čase sa skrátila na
Búcs /Búč/.

5.6 Pamiatky
Klasicistický kalvínsky kostol bol postavený r. 1784, r.1791 bola pristavená veža. Budova bola
neskôr viackrát upravovaná. Rímskokatolícka zvonica bola postavená r.1914.
Búč zdobí viacero súčasných pozoruhodných pomníkov Vo dvore domu obce stojí miléniový
pomník z ružového mramoru. Bustu básnika Sándora Petőfiho r.1998 vytvoril sochár István
Szabó. V parku obecného úradu stojí vyrezávaná drevená kopija z roku 1997, dielo rezbára
Szilvesztra Sidóa na pamiatku násilne vysťahovaných rodín z Búču. Vedľa sa nachádza
jazdecká socha vojvodcu Bulcsua Jazdecká socha vojvodu Bulcsúa z r. 1997 je dielom sochára
Jánosa Nagya. Vojvodca je pravdepodobne donátorom mena obce. Nachádza
miléniový pamätník s bustou sv. Štefana kráľa a plastikou uhorskej koruny.

sa tu aj

V cintoríne

pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny pochádza z r. 1953. V bývalom mlyne Jókaiovcov
a Szalayovcov postavenom okolo r.1940 je dnes reštaurácia. V rokoch 1803-1822 tu pôsobil
kalvínsky kňaz, vedec a pisateľ odbornej literatúry zemepisu Mihály Katona. Chránené
prírodné územie predstavuje Búčske slanisko.
Na

priečelí administratívnej budovy

PD je mozaika komárňanského výtvarníka Tibora

Kopócsa z roku 1987. Olovené leptané okná na novom dome smútku sú dielom maliara Krála
z roku 1979. V jeho interiéri je päť reliéfov plačúcich žien od sochára Jánosa Nagya z roku
1979.
Dôležitou stavbou obce je stará kalvínska škola, postavená pri kalvínskom kostole. V škole sa
naposledy vyučovalo c v roku 1982.
V Búči jestvoval aj obecný vodný mlyn so spodným pohonom kolesa. Budova stála na brehu
jazera a zanikla v období I. ČSR.
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Kultúrnym centrom obce je obecný dom Villa Bulcsau upravený z bývalého domu notára
a neskôr obecného úradu z 2. polovice 19.storočia.
Administratívnym centrom obce je nová budova obecného úradu, dokončená a odovzdaná
v roku 1987.
Charakteristické pre obec je pestovanie viniča. Neďaleko cesty do Moče je rad
vinohradníckych pivníc.
Dodnes sa zachovalo viacero pôvodných pivníc a jedna dokonca s trstinovou strechou.
5.7 Významné osobnosti obce
Ferenc Barsi /1836-1888/, richtár obce.
Vojvodca Bulcsú /zomrel 15.aug.955, Bavorsko/, legendárny maďarský vojvodca, v strede
10.storočia bol harkanom / v čase záboru vlasti tretí najdôležitejší panovník, značil sudcovskú
hodnosť/.
János Csekes /1921-1944/, hospodár titulovaný „zlatým vencom“.
Lajos Csekes /1920-1943/, kalvínsky pomocný kňaz.
Mihály Katona /1764-1822/, vedec, pisateľ odbornej literatúry zemepisu. Napísal viac
prírodovedných a zemepisných kníh.
János Kiss /1854-1904/, strojný majster.
János Kossa/1841-1895/, kalvínsky učiteľ v Moči.
Viktor Márton/1875-1913/, búčsky notár.
Gyula Mokos /1857-1921/, stredoškolský profesor.
József Pap/1851-1892/, kalvínsky učiteľ v Búči.
Imre Soós/1920-1940/, kalvínsky teológ.
Károly Soós/1878-1907/, kalvínsky dekan, bol činný aj literárne.
Ede Veres /1842-1907/, dekan kalvínskej diecézy komárňanskej župy a farár v Búči.
Péter Zsemlye /1868-1931/, riaditeľ, kantor učiteľ kalvínskej cirkvi v Búči, v obci mimoriadne
obľúbený človek.

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

Základná škola Mihálya Katonu s VJM v Búči

-

Materská škola s VJM v Búči
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : rozvoj a vzdelávanie deti, rozvoj ich intelektuálnych a duchovných schopností,
jazykových schopností, rozšírenie základných vedomostí, prenos znalostí a poznatkov,
pripraviť detí na ďalšie vzdelanie.

6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

-

zdravotné stredisko s ambulanciou.
Lekári: MUDr. Nágel – obvodný lekár, MUDr. Nátek Štefan – zubný lekár, MUDr.
Hajtmanová – detský lekár.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na : úplnú starostlivosť o zdravie obyvateľov obce.

6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
-

Sociálnu starostlivosť o našich odkázaných občanoch je zabezpečená prostredníctvom
opatrovateľskej služby, opatrovateľka obce v počte 6.

-

Obecný úrad zabezpečuje aj donášku obedov našim odkázaným občanom.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na poskytovaní služieb občanom staršieho veku.

6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Obecný dom

-

Miestna organizácia CSEMADOK a občianske združenia

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na zachovávanie ľudových a folklórnych tradícií.

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Poľnohospodárske družstvo v Búči
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-

Vintop Karkó, Penzión a Reštaurácia

-

P.K.S. Agrofarm s.r.o.

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

poľnohospodárstvo,

-

vinárstvo,

-

stavebníctvo.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

rastlinná výroba,

-

živočíšna výroba.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na poľnohospodárstvo a vinárstvo.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako 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 6.12.2018 uznesením č. 8/2018.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.6.2019 uznesením obecného zastupiteľstva č. 11/2019
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.18/2019 starostu dňa 9.12.2019.

Rozpočet obce k 31.12.2019
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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

819148,00
144570,00
334990,00
0,00
1298708,00

1048611,00
164070,00
310457,00
4639,00
1527777,00

456280,00
470962,00

585185,00
529107,00
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Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

26716,00
344750,00
1298708,00

26716,00
386769,00
1527777,00

Celkové príjmy
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1527777,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1526448,33 EUR, čo predstavuje 99,91% plnenie.
Bežné príjmy
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1048611,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1027979,09 EUR, čo predstavuje 98,03% plnenie.
a) daňové príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 418000,00EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 417468,64 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,87 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 80016,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 73274,37 EUR, čo
predstavuje plnenie na 91,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 63156,96 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8106,01 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 56,30
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 71319,27 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
1955,10 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
25718,78 EUR.
Daň za psa 599,11EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 1732,98EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 45,59EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12340,75EUR
b) nedaňové príjmy:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 38611,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 35134,67 EUR, čo
je 91,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 3475,01 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 31659,66 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 67275,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 60600,03 EUR, čo
je 90,08% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6912,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6955,50 EUR, čo predstavuje 100,63% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 419772,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
419745,48 EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.
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Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo životného prostredia

Suma v EUR
Účel
2237,92 Dotácia na matriku
1473,17 Dotácia na stavebníctvo
48,73 Dotácia na cestnú dopravu
335649,00
3482,00
836,00
15381,60
105,45

Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR

372,24
800,00
2543,00
11458,00
1684,76

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31806,00

Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo vnútra
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Spolu

459,00
5041,29
2700,00
2400,00
50,00
1217,32
419745,48

Dotácia pre ZŠ
Vzdelávacie poukazy pre ZŠ
Dopravné žiakom
Hmotná núdza - dotácia na
stravu
Dotácia na ochranu životného
prostredia
Register obyvateľov
SZP
Dotácia pre MŠ
Asistent učiteľa
Voľby prezidenta a do EUP
2019
Dotácia na opatrovateľskú
službu
Príspevok na učebnice
DHZ
Lyžiarsky kurz
Škola v prírode
Register adries
Dotácia-Projekt: pracuj v ŠJ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 164070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 164070,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00EUR, čo je 0%
plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných
0,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00EUR, čo
predstavuje 0% plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 164070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 164070,00EUR,
čo predstavuje 100,00% plnenie.
Finančné operácie
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 310457,00EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 329764,43 EUR, čo predstavuje 106,22 % plnenie.
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V roku 2019 bol prijatý úver v sume 268490,00EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
8.1.2019 uznesením č. 1/2019.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2019 zo dňa 9.12.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 4356,00EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 4355,40 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 37611,03 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Obec v roku 2019 prijal zábezpeky v sume 19308,00 EUR.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Z rozpočtovaných bežných príjmov 4639,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
4634,81 EUR, čo predstavuje 99,91% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
4634,81 EUR

Celkové výdavky
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1527777,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1473726,67 EUR, čo predstavuje 96,46% čerpanie.
Bežné výdavky
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 585185,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 557901,64 EUR, čo predstavuje 95,34% čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 230545,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
229868,18 EUR, čo je 99,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, materskej školy, pracovníkov školskej jedálni, Spoločného stavebného úradu,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 81124,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
85456,03 EUR, čo je 105,34% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 242183,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
210468,78 EUR, čo je 86,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 24533,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
25328,98 EUR, čo predstavuje 103,25 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 6800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
6779,67EUR, čo predstavuje 99,70% čerpanie.
Kapitálové výdavky
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 529107,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 508609,75 EUR, čo predstavuje 96,13% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

13

a) Kapitálový výdavok na kúpu 8 bytovej jednotky
Z rozpočtovaných
416962,00 EUR bolo skutočne
416961,93EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Nákup výpočtovej techniky-tlačiareň
Z rozpočtovaných 1250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 5000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané
čo predstavuje 95,60 % čerpanie.
d) Rekonštrukcia ciest
Z rozpočtovaných 8000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané
čo predstavuje 90,04 % čerpanie.
e) Nákup traktora-John Deer
Z rozpočtovaných
19000,00 EUR bolo skutočne
19000,00EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
f) Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
Z rozpočtovaných
57250,00 EUR bolo skutočne
57245,60EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
g) Nákup umývačky riadu pre ŠJ
Z rozpočtovaných 2145,00 EUR bolo skutočne vyčerpané
čo predstavuje 99,78 % čerpanie.

vyčerpané k 31.12.2019 v sume
k 31.12.2019 v sume 1250,00EUR,

k 31.12.2019 v sume 4780,00EUR,
k 31.12.2019 v sume 7232,00EUR,
vyčerpané k 31.12.2019 v sume
vyčerpané k 31.12.2019 v sume
k 31.12.2019 v sume 2140,22EUR,

Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26716,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 27529,34 EUR, čo predstavuje 103,04% čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26716,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 24901,34EUR, čo
predstavuje 93,21%.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 386769,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 379685,94 EUR, čo predstavuje 98,17% čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
379685,94EUR

8. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1032613,90
1027979,09
4634,81
937587,58
557901,64
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bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
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 bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

379685,94

95026,32
164070,00
164070,00
0,00

508609,75
508609,75
0,00

-344539,75
-249513,43
36041,66
0,00
-285555,09
310456,43
24901,34
285555,09
1507140,33
1471098,67
36041,66
36041,66
0,00
0,00

Schodok rozpočtu v sume -249513,43 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 36041,66 EUR bol v rozpočtovom
roku 2019 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
4355,40 EUR
- z finančných operácií
306101,03 EUR
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 16541,66 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 248,06 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 4323,60 EUR
- dotácia na opatrovateľskú službu 11970,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19500,00EUR, a to na :
- rekonštrukciu miestneho rozhlasu v sume 13500,00 EUR
- na znižovanie kriminality v obci – kamerový systém v sume 6000,00 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 285555,09 EUR, bol použitý na:
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-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 285555,09 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 0,00 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
0,00 EUR. Rezervný fond sa netvorí.

8.1 Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

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

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

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

1 526 448,33

1 013 878,00

1 007 878,00

1 007 878,00

1 027 979,09
164 070,00
329 764,43
4 634,81

1 007 878,00
6000,00
0,00
0,00

1 007 878,00
0,00
0,00
0,00

1 007 878,00
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

1 473 726,67

1 013 878,00

1 007 878,00

1 007 878,00

557 901,64
508 609,75

557 910,00
57200,00

609110,00
0,00

609 110,00
0,00

27 529,34
379 685,94

29768,00
369 000,00

29768,00
369 000,00

29768,00
369 000,00

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2019 uznesením č. 19/2019.
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9. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný
celok
9.1 Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

9.2 Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
2 966 012,86
3 363 058,32
2 737 376,24
3 075 923,76
0,00
2 370 593,55
366 782,69
227 596,59

0,00
2 709 141,07
366782,69
284 078,58

307,15
0,00
0,00
36 989,23
190 300,21
0,00
0,00
1040,03

174,13
0,00
0,00
42 522,59
241 381,86
0,00
0,00
3055,98

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
2 966 012,86
3 363 058,32
1 047 793,72
1 072 767,19
0,00
0,00
31 078,92
572 232,96

0,00
0,00
25 030,88
876 648,03

1 800,00
66 563,31
375 325,89
42 411,65
86 132,11
1 345 986,18

2000,00
65 041,66
628 825,48
103 107,79
77 673,10
1 413 643,10

V roku 2019 sa zvýšila hodnota dlhodobého hmotného majetku o 14,28%. Toto zvýšenie bolo
spôsobené najmä zaradením do užívania novej 8 bytovej jednotky v sume 416 961,93 EUR,
zaradením do užívania Multifunkčného ihriska pri ZŠ v hodnote 57245,60 EUR a zaradením
rekonštrukcii hasičskej zbrojnice v hodnote 30 676,60 EUR.
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9.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2019

41197,52

51328,50

Pohľadávky po lehote splatnosti

1414,47

9.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2019

417737,54

731796,20

Záväzky po lehote splatnosti

137,07

V roku 2019 hodnota pohľadávok sa zvýšila oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najviac sa
zvýšili pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a pohľadávky na dani za psa, a to o 3494,28 €, to
znamená že sa zvýšili o 15,72%. Pohľadávky za komunálny odpad tiež narástli v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím o 1378,52 €, to znamená že o 8,16%.
Záväzky sa tiež zvýšili o 75,18% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Účtovná jednotka
prijala úver od ŠFRB na výstavbu 8-bj v sume 268490,00 € so splatnosťou do roku 2049.
Konsolidovaný celok eviduje záväzky po lehote splatnosti v sume 137,07 € z nezaplatenia
dodávateľských faktúr.

10.Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za
konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2018

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

140938,37

161980,48

51 – Služby

81290,55

80920,57

52 – Osobné náklady

549658,23

659725,87

53 – Dane a poplatky

313,76

5729,97

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

991,03

393,18

150905,18

171564,16

10909,45

11869,60

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

17496,73

19997,40

0,00

350,34
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Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

40820,20

44231,56

0,00

0,00

0,00

0,00

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

425748,95

520345,75

47742,49

53397,80

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

1800,00

1803,32

129,03

127,56

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
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

467341,55

517656,46

31078,92

25030,88

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 25030,88 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11.Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-KN-OZP-2019/003957-2 č.
živnostenského registra 410-33350.
Predmetom podnikania je:
1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
prípojného vozidla
Ďalšie činnosti:
1. Osobná cestná doprava – na základe Licencii č. NRMO011496000000 na
medzinárodnú osobnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonanú v prenájme alebo za
odplatu zo dňa 09.07.2015 a na základe osvedčenia č. NROO000642010000 o odbornej
spôsobilosti zo dňa 24.6.2015
Vznik oprávnenia: 01.02.2019
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
9324,73 EUR
Celkové výnosy
10993,00 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
1668,27EUR
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Daň z príjmov
350,34 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení
1317,93 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

12. Ostatné dôležité informácie
12.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny
Ministerstvo životného prostredia

Dotácia na matriku
Dotácia na stavebníctvo

Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor
školstva
Ministerstvo vnútra
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny

Dotácia na cestnú dopravu
Dotácia pre ZŠ
Vzdelávacie poukazy pre ZŠ
Dopravné žiakom
Hmotná núdza - dotácia na stravu
Dotácia na ochranu životného
prostredia
Register obyvateľov
SZP

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

2237,92
1473,17
48,73
335649,00
3482,00
836,00
15381,60
105,45
372,24
800,00

Dotácia pre MŠ

2543,00

Asistent učiteľa

11458,00

Voľby prezidenta a do EUP 2019
Dotácia na opatrovateľskú službu

1684,76
31806,00

Príspevok na učebnice

459,00

DHZ
Lyžiarsky kurz

5041,29
2700,00

Škola v prírode

2400,00

Register adries
Dotácia-Projekt: pracuj v ŠJ

50,00
1217,32
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Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR

8 bytová jednotka II.etapa
Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Znižovanie kriminality v obci Búč

144570,00
13500,00
6000,00

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Najväčší podiel
grantov a transferov tvorí dotácia (normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky) pre
rozpočtovú organizáciu – Základná škola Mihálya Katonu s VJM.
Obec v roku 2019 prijala dotáciu na nákup 8 bytovej jednotky v sume 144 570,00EUR, na
rekonštrukciu obecného rozhlasu v sume 13500,00EUR a na kamerový systém v sume 6000,00
EUR.
12.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2011 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- na bežné výdavky: prevádzkové náklady
a na činnosť organizácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-1-

Telesno-výchovná jednota
Klub Mladých športovcov-BAK
Združenie za kultúru a turizmus
Csemadok Búč
Pro Búč, Pro Patria
Červený kríž
Levendula-Klub dôchodcov
Poľovnícky zväz Búč
Vinfruct p.t.
Spolu

10500,00
550,00
687,91
280,00
970,00
600,00
200,00
300,00
320,00
14407,91

10500,00
550,00
687,91
280,00
970,00
600,00
200,00
300,00
320,00
14407,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2011
o dotáciách.
12.3 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) obec
- Nákup 8bytovej jednotky pomocou úveru od ŠFRB a dotácie od Ministerstva dopravy
a výstavby SR
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice z dotácie od Ministerstvo vnútra
- Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pomocou dotácie od Úradu vlády
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií z vlastných finančných prostriedkov
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12.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ s využitím tepelného čerpadla
pomocou geotermálnej energie
- Rekonštrukcia technológie čističky odpadovej vody
- Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

12.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Začiatkom roka 2020 sa Korona vírus - COVID-19 šíril z Číny do celého sveta a dorazil aj k
nám na Slovensko. Ochorenie COVID-19 sa prejavuje príznakmi, ktoré sú podobné chrípke. U
rôznych ľudí môžu mať tieto príznaky rôznu intenzitu. Záleží to najmä od sily ich vlastnej
imunity. Preto je ochorenie najnebezpečnejšie u starších ľudí a ľudí s inými zdravotnými
problémami. Obec sa snaží pomôcť a chrániť obyvateľov bezpečnostnými opatreniami,
nákupom

dezinfekčných

prostriedkov,

nákupom

rúšok.

Toto

obdobie

môže

mať

nepredvídateľný vplyv na financie a na rozpočet obce, preto vedenie obce stále monitoruje
situáciu a pružne reaguje a rieši dané problémy.
12.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obdobie pandémie môže mať nepredvídateľný vplyv na financie a na rozpočet obce, preto
vedenie obce stále monitoruje situáciu a pružne reaguje a rieši dané problémy.

Vypracoval: Ing. Ibolya Kissová

Schválil: Ing. Ján Karkó

V Búči, dňa 20.6.2020

22

