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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania,
rok 2017 bol pre nás úspešným rokom, ktorého obrazom je aj táto výročná správa.
V roku 2017 dokončili sme výstavbu 8 bytovej jednotky, kde mohli nájomcovia nasťahovať
v mesiaci máj. Na výstavbu tejto bytovej jednotky sme získali úver od ŠFRB a dotáciu od
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Pomocou Fondu regionálneho rozvoja sme rekonštruovali
Obecný úrad v Búči. V rámci programu zníženie energetickej náročnosti budovy urobili sme
zateplenie budovy, výmenu okien, dverí a svietidiel. Táto rekonštrukcia môže nám usporiť
takmer 50% z nákladov na energie. V roku 2017 začali sme výstavbu zberného dvora v Búči,
kde našim cieľom je vytvoriť nové dimenzie odpadového hospodárstva v obci Búč. V rámci
tohto projektu sme mohli nakúpiť stroje, traktor, čelný nakladač, náves a kontejnery. Tento
projekt sa mohol realizovať vďaka Kohéznemu fondu. Mnohé obecné verejné budovy sa nám
podarilo obnoviť, modernizovať z vlastných finančných prostriedkov. Na základnej škole sme
vymenili všetky okná, dvere a svietidlá, škola dostala novú vonkajšiu farbu. Nakoľko sme
práce nemohli dokončiť v letných mesiacoch, rekonštrukcia sa pokračuje v budúcom roku.
Okrem toho sa uskutočnila obnova Obecného domu, kde organizujeme mnohé kultúrne
udalosti.
Rok 2017 bol charakterizovaný bohatým kultúrnym životom obce. Vďaka aktívnym
združeniam v obci sa uskutočnili mnohé kultúrne akcie ako je napríklad „Prasafest“ alebo
oberačkové slávnosti, kde sme uvítali aj poslancov družobných obcí.
V roku 2018 plánujeme dokončiť rekonštrukciu Základnej školy a výstavbu multifunkčného
ihriska, kde môžu žiaci vykonávať rôzne telesno-výchovné aktivity a športy. Začneme druhú
etapu výstavby novej 8 bytovej jednotky. Plánujeme vymeniť oplotenie v Materskej škole,
rekonštruovať Dom služieb z vlastných prostriedkov a iné potrebné drobné opravy na obecných
budovách. Podľa možnosti chceme podať projekty na rekonštrukciu kultúrneho domu a na
rekonštrukciu čističky odpadovej vody.
Celkové skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017 je prebytkové. Tento prebytok sa rozhodol
Obecné zastupiteľstvo použiť na tvorbu rezervného fondu.
Verím, že v ďalších rokoch môžeme pokračovať túto stúpajúcu tendenciu čo sa týka rozvoja
obce aj spolu s Obecným zastupiteľstvom a s občanmi našej 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:

Mgr. Štefan Grajczki

Prednosta obecného úradu: Hlavný kontrolór obce:

Ing. Alžbeta Jágerská

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Jozef Bruszi, Árpád Csenger, Mgr. Géza Csenger, Mgr.

Štefan Grajczky, Arnold Medza, Gábor Molnár, Peter Brúder, 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.
Obecný úrad:

Matrikárka: Angelika Bartonová
Kultúrna 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

• Základná činnosť:

poskytovanie základného vzdelávania

• IČO:

37867008
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• Telefón:

035/7776 414

• E-mail:

kissova@obecbuc.sk

• Webová stránka:

https://kmaibucs.edupage.org/

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 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.

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.
Vývoj počtu obyvateľov :

v posledných rokoch ukazuje klesajúci vývoj
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5.3.
Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
obyvateľstvo je považované za stredne ekonomicky aktívne.
Nezamestnanosť v okrese : 8,87 %
Vývoj nezamestnanosti :

nezamestnanosť v obci Búč a aj v okrese klesá v poslednom

období
5.4.
Erb obce :

Symboly 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
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.
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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.
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.
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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 funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1.
Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s VJM v Búči

-

Materská škola s VJM v Búči

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.
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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 2.

-

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 :
-

Múzeum: Obecné múzeum

-

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

-

Vintop Karkó, Penzión a Reštaurácia

-

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

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

poľnohospodárstvo,
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-

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 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 1.12.2016 uznesením č. 26/2016.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 31.8.2017 uznesením č. 75/2017,

-

druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 76/2017 starostu dňa 11.12.2017.

7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

1 707 954,00

1 336 012,00

807 224,00
643 830,00
256 900,00
0,00

858 210,00
220 850,00
256 952,00
0,00

1 707 954,00

1 336 012,00

392 074,00
1 014 630,00
19 300,00
281 950,00

470 117,67
546 899,33
15 950,00
303 045,00

0,00

0,00

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 315 502,95

98,46

849 305,06
209 246,09
256 951,80
0,00

98,96
94,75
100,00

1 281 351,37

95,90

419 712,85
546370,30
15407,74
299860,48

89,28
99,90
98,95
98,95

34151,58
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Príjmy 2017
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 336 012,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 315 502,95 EUR, čo predstavuje 98,46 % plnenie.
Z rozpočtovaných bežných príjmov 858 210,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 849 305,06 EUR, čo predstavuje 98,96 % plnenie.
Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: z predpokladanej finančnej čiastky v
sume 360 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné
prostriedky zo ŠR v sume 360369,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,10 %.
Daň z nehnuteľností: z rozpočtovaných 76 544,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 70 655,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,30 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov
boli v sume 62 591,94 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 8002,60 EUR a príjmy dane
z bytov boli v sume 61,35 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 69 279,31 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 1376,58 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 11 772,36EUR.
Daň za psa 681,62 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 1396,16 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11 943,65 €
Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku: z rozpočtovaných 20 153,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 20 237,19 EUR, čo je 100,42 % plnenie. Uvedený príjem
predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 2
129,77 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 107,42 EUR.
Administratívne poplatky - správne poplatky: z rozpočtovaných 22 890,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2017 v sume 23 842,73 EUR, čo je 104,16 % plnenie.
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 20 263,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
20196,30 EUR, čo predstavuje 99,67 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, z náhrad
z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier a úroky z vkladov.
Prijaté granty a transfery: z rozpočtovaných grantov a transferov 340 300,00 EUR bol
skutočný príjem vo výške 340 234,98 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 220 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 209 246,09 EUR, čo predstavuje 94,75 % plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív: z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.
Granty a transfery: z rozpočtovaných 220 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 209 246,09 EUR, čo predstavuje 94,75 % plnenie.
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 256 952,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 256 951,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2017 bol prijatý úver v sume 256 900,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
31.08.2017 uznesením č.69/2017.
Výdavky 2017
Z rozpočtovaných

celkových

výdavkov

1 032 967,00

EUR

bolo

skutočne

čerpané

k 31.12.2017 v sume 981 490,89 EUR, čo predstavuje 95,02 % čerpanie.
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 470 117,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 419 712,85 EUR, čo predstavuje 89,28 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 175 112,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
179 411,93 EUR, čo je 102,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 63841,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
63938,77 EUR, čo je 100,15 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 198972,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
143051,56 EUR, čo je 71,90 % 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 28082,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
29211,23 EUR, čo predstavuje 104,22 % čerpanie.
Splácanie úrokov a

ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými

finančnými výpomocami
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Z rozpočtovaných výdavkov 4111,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
4099,36 EUR, čo predstavuje 99,72 % čerpanie.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 546 899,33 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 546 370,30 EUR, čo predstavuje 99,90 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel
Z rozpočtovaných 1206,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1206,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Realizácia nových stavieb – 8 bytová jednotka
Z rozpočtovaných 264188,33 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 264181,41
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu
Z rozpočtovaných 235000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 233434,18
EUR, čo predstavuje 99,33 % čerpanie.
d) Realizácia nových stavieb – Zberný dvor
Z rozpočtovaných 4505,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4503,96 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
e) Rekonštrukcia a modernizácia Obecného domu
Z rozpočtovaných 10000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10011,50
EUR, čo predstavuje 100,12 % čerpanie.
f) Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy
Z rozpočtovaných 32000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 33033,25
EUR, čo predstavuje 103,23 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 15950,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 15407,74 EUR, čo predstavuje 96,60% čerpanie.
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 303045,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 299860,48 EUR, čo predstavuje 98,95 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola Mihálya Katonu s VJM v Búči

299860,48 EUR
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Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

7.2.

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

849305,06
849305,06

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

719573,33
419712,85
299860,48
129731,73
209246,09
209246,09

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

546370,30
546370,30

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-337124,21
-207392,48
0,00
-207392,48
256951,80
15407,74
241544,06
1315502,95
1281351,37
34151,58
0,00
34151,58

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený 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

Schodok rozpočtu v sume 207392,48 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :
-

z finančných operácií

241544,06 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 207392,48 EUR, bol použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume

Zostatok

207392,48 EUR

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 34151,58 EUR, navrhujeme použiť na :
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-

tvorbu rezervného fondu

34151,58 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
34151,58 EUR.

7.3.

Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

1 315 502,95
849 305,06
209 246,09
256 951,80
0,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

800014,00
18000,00
0,00
0,00
Rozpočet
na rok 2018

1 281 351,37

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

419 712,85
546370,30
15407,74
299860,48

800014,00
0,00
0,00
0,00
Rozpočet
na rok 2019

800014,00
0,00
0,00
0,00
Rozpočet
na rok 2020

0,00

0,00

0,00

464993,00
66000,00
23300,00
263721,00

512993,00
0,00
23300,00
263721,00

513293,00
0,00
23300,00
263721,00

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok

8.1 Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2016
1 907 734,73

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 910 615,32

1 744 693,09

2 704 773,64

0,00

0,00

1 377 910,40

2 337 990,95

Dlhodobý finančný majetok

366 782,69

366 782,69

Obežný majetok spolu

163 041,64

205 841,68

Názov

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

351,99

648,99

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

30 328,51

40 871,21

132 361,14

164 321,48

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 907 734,73

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 910 615,32

916 555,22

1 017 422,28

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

90 803,21

94 380,36

283 838,75

1 040 708,84

1800,00

1800,00

21,90

18,08

142 861,68

385 652,50

36 259,05

558 692,88

Bankové úvery a výpomoci

102 896,12

94 545,38

Časové rozlíšenie

707 340,76

852 484,20

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

8.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Majetok
Hodnota majetku spolu v roku 2017 sa zvýšila o 52 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Toto
zvýšenie bolo spôsobené rekonštrukciou Obecného úradu financovanou z Fondu regionálneho
rozvoja, obstaraním Zberného dvora v Búči so strojovým parkom financovanou z Kohézneho
fondu, rekonštrukciou a modernizáciou Základnej školy a Obecného domu, kúpou 8bytovej
jednotky I. Etapa z úveru od ŠFRB. Obec v roku 2017 majetok nepredal.
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Pasíva
Pri zdrojoch krytia sa tiež objavuje mierny nárast. Najvýznamnejšie zvýšenie je časové
rozlíšenie, kde nárast je spôsobený financovaním majetku z cudzích zdrojov. V roku 2017 bol
prijatý úver od ŠFRB v sume 256 900,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
31.08.2017 uznesením č.69/2017.

8.3 Pohľadáky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

30 328,51

40 871,21

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

283 838,75

1 040 708,84

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Pohľadávky v roku 2017 sa zvýšili o takmer 35 % oproti roku 2016, tieto pohľadávky sú najmä
pohľadávky z daní z nehnuteľnosti.
Pri záväzkoch sa objavil v roku 2017 väčší nárast oproti roku 2016. Tieto záväzky sú záväzky
voči dodávateľom v rámci projektu Zberný dvor Búč.

9 Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov za
konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2016

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

129 173,79

138 894,76

51 – Služby

81 201,70

64 611,37

52 – Osobné náklady

459 907,57

524 539,36

53 – Dane a poplatky

14,08

155,57

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti

687,95

111,80

82 683,35

92 219,98
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a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

10 042,06

9924,58

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

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

15 634,51

21 628,40

0,00

0,00

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

38 881,00

39 015,34

0,00

0,00

0,00

0,00

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

440 899,61

457 700,40

25 555,64

46 803,59

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

1200,00

1800,00

74,66

151,81

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/

363 537,31

400 995,04

90 803,21

94 380,36

Výnosy

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 94 380,36 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Pri analýze nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom neboli významné rozdiely.

10 Ostatné dôležité informácie
10.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 340 300,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
340 234,98 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
Účel
1932,48 Dotácia na matriku
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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

1062,99 Dotácia na stavebníctvo
49,38 Dotácia na cestnú dopravu
267812,00
3194,00
550,00
1798,01

Ministerstvo životného prostredia

106,81

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

377,19
780,00
2013,00
249,00
4612,00
568,30
36504,00

Okresný úrad Nitra – Odbor školstva

72,00
5176,10
1500,00
2850,00
157,20
4576,52
4294,00
340 234,98

Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo vnútra
Nadácia Gábora Bethlena
Nitriansky Samosprávny Kraj
Spolu

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
Vecné ZŠ
Asistent učiteľa
Voľby VUC 2017
Dotácia na opatrovateľskú
službu
Príspevok na učebnice
DHZ
Škola v prírode
Lyžiarsky kurz
Register adries
BGA a nadácie-dotácie pre ZŠ
Verejná zeleň-lavice

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 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
Klub Mladých športovcov-Strongman
Stella Castrum
Združenie za kultúru a turizmus
DHZ

9000,00
350,00
1875,92
3000,00
1000,00
1567,88

9000,00
350,00
1875,92
3000,00
1000,00
1567,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Csemadok Búč
Pro Búč, Pro Patria
Červený kríž
Levendula-Klub dôchodcov
Poľovnícky zväz Búč
A Magyar Megmaradásért p.t.
Spolu

1000,00
540,00
600,00
150,00
900,00
280,00
20263,80

1000,00
540,00
600,00
150,00
900,00
280,00
20263,80

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

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2011
o dotáciách.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

Rekonštrukcia Obecného úradu v Búči

-

Zberný dvor Búč

-

Rekonštrukcia Obecného domu, Základnej školy.

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

Výstavba 8 bytovej jednotky

-

Rekonštrukcia Domu služieb

-

Rekonštrukcia Kultúrneho domu a ČOV v Búči.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval: Ing. Ibolya Kissová

Schválil: Ing. Ján Karkó

V Búči, dňa 1.8.2018
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke účtovnej závierke
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