Konsolidovaná výročná správa
Obce Šarovce
za rok 2018

Magdaléna Jónášová
starostka obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Šarovce
Právna forma: obec
Sídlo - adresa: Obecný úrad Šarovce, 935 52, Šarovce čd.128
IČO: 00307521
DIČ: 2021023697
Štatutárny orgán obce: starostka Magdaléna Jónášová
Telefón: 036 7792024
e-mail: starostka@sarovce.sk
Webová stránka: www.sarovce.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s, Levice, č.účtu 2201604002/5600

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Magdaléna Jónášová
Zástupca starostu obce: Mgr. Katarína Lὃrinczová
Prednosta obecného úradu: Alžbeta Boháčová
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Adriana Kovács
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách
15.11.2014 na obdobie 4 rokov.
Za poslancov OZ boli zvolení: Mgr.Katarína Lorinczová, Ladislav Nap ,Július Bagócsi ml.
Erika Bagocsiová, Ľudovít Balázs, Silvia Furiová, Mária Slúková
Komisie: Sociálna komisia: Silvia Furiová, Július Bagocsi. Ľudovít Balázs, Mgr. Daniel Bellus,
Magdalena Jonášová
Komisia na ochranu verejného záujmu: Mária Slúková, Erika Bagócsiová, Ladislav Nap
Obecný úrad: Je výkonným orgánom obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostky a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, zložený z pracovníkov obce..
Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednostka obecného úradu.
Oddelenia obecného úradu:
-

Sekretariát, všeobecná administratíva, kultúra, koordinácia AČ, stavebná agenda, vedenie
hrobových miest,

-

Ekonomické oddelenie, rozpočtovníctvo a účtovníctvo, správa majetku, mzdy a personalistika,

-

Dane a poplatky, pokladňa, overovanie,

-

Matrika /úväzok 0,l/, Register obyvateľov,
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-

Obecná polícia

-

Terénna sociálna práca v komunitnom centre,

-

Opatrovateľská služba,

-

Starostlivosť o verejné priestranstvá a životné prostredie, údržbár

-

Upratovačka, doručovateľka, vyhlasovanie v miestnom rozhlase,

Rozpočtová organizácia obce : Základná škola s materskou školou – Alapiskola és óvoda.
Štatutárny orgán: Riaditeľka PaedDr. Zuzana Líšková.
21.1.2015 uspela vo výberovom konaní na funkčné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2020
Adresa: 935 52 Šarovce č.426
IČO: 42115591
Telefon: 036/7792058, 7792064
e-mail : zssaarovce@centrum.sk
webová stránka: zssarovce.edupage.org
Počet vedúcich zamestnancov: 3 . Za základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, za Materskú
školu a za školskú jedáleň.
Príspevková organizácie obce : SLUŽBY Šarovce
Štatutárny orgán: Mária Čechvalová, vedúca organizácie
Adresa: 935 52 Šarovce č.15
IČO: 36103080
DIČ: 2021498336
Základná činnosť: Zber a triedenie separovaného odpadu
Obec Šarovce je členom Združenia obcí „ Za čisté Dolné Pohronie“, ktorého základnou činnosťou je
ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, dotrieďovacie a
následné zhodnocovanie vyseparovaných zložiek odpadu zo zmluvných obcí.
Základné imanie obce vložené do Združenia je1443,43 eur.
K 31.12.2015 bolo členmi Združenia 17 obcí z okresu Levice.
Prevádzka príspevkovej organizácie SLUŽBY ŠAROVCE je v novej hale, ktorá bola skolaudovaná v
r.2015.

3. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec Šarovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky ktorý sa
riadi zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou
Slovenskej republiky. ktorý združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
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a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce,
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k
právnickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na území
obce vyplývajúce pre nich zo zákonov, právnych predpisov a zo všeobecne záväzných nariadení obce.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako miestne dane a poplatky,
nedaňové príjmy z vlastníctva majetku, výnosy z finančných prostriedkov obce, podiely na daniach
v správe štátu a z dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu, a z ďalších
zdrojov. Základným dokumentom je štatút obce.

4.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Na pravej strane Hrona v juhovýchodnej časti okresu Levice
v Nitrianskom kraji. Z geografického hľadiska patrí obec do Tekovského regiónu.
Od okresného mesta Levice je obec vzdialená 17 km, 7 km od mesta Želiezovce a 44 km od mesta
Nové Zámky.
Celková rozloha obce : 2 538 ha. Skladá sa z troch katastrálnych území Veľké Šarovce, Malé
Šarovce a Veselá.
Nadmorská výška : 146 m.n .m
Obec Šarovce má výhodnú geografickú polohu, nachádza sa v blízkosti termálnych kúpalísk
Santovka, Margita a Ilona, Podhájska, a Štúrovo.
Šarovce sú jednou z členských obcí Dolnohronského regionálneho združenia so sídlom v Tekovských
Lužanoch.
4.2 Demografické údaje
počet obyvateľov k 31.12.2018 : 1 600, hustota na km2 je 64,5 obyvateľov
Muži , Ženy
Vývoj počtu obyvateľov:
1970
2 057 obyvateľov
1980
1 834 obyvateľov
2006
1 654 obyvateľov
2007
1 639 obyvateľov
2008
1 642 obyvateľov
2009
1 633 obyvateľov
2010
1 646 obyvateľov

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 639 obyvateľov
1 622 obyvateľov
1 642 obyvateľov
1 634 obyvateľov
1 628 obyvateľov
1 631 obyvateľov
1 598 obyvateľov
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2018

1 600 obyvateľov

V roku 2018 sa narodilo 16 detí, zomrelo 16 obyvateľov, prisťahovali sa 19, odsťahovali 35.
Národnostná štruktúra : Slovenská, maďarská, rómska.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : V obci je je najväčšou mierou zastúpená
rímskokatolícka cirkev s 1168 veriacimi, ktorá tvorí až 71% zo všetkých obyvateľov, reformovaná
kresťanská cirkev ma 104 veriacich , evanjelická cirkev a.v má 47 veriacich.
Ostatné vierovyznania 39 veriacich. Nezistené, alebo bez vyznania je 273 obyvateľov.
4.3 Ekonomické údaje
Vývoj nezamestnanosti : Infiltráciou rôznych firiem a závodov sa otvára väčšia možnosť pracovného trhu.
Aj keď nezamestnanosť v obci má takmer statický charakter, v roku 2016 sme zaznamenali nárast záujmu
ľudí o prácu najmä zo sociálne slabých rodín. Je pravdou, že krátkodobo t.j. po niekoľkých týždňoch prácu
opúšťali, ale určitá zmena v ambíciách tu bola zaznamenaná. Napriek tomu obec vykazuje v rámci
produktívneho veku nezamestnanosť
30 % . Ekonomické zázemie dlhodobo nezamestnaných sa snaží obec riešiť projektami UPSVaR,
Možnosť zamestnania je tiež cez sezónne poľnohospodárske práce na Farme Kissová u miestneho
podnikateľa. Nárast exekúcií však komplikuje aj možný finančný príjem rodín.
4.4 Symboly obce

Erb obce : V červenom štíte nad zlatou sem hľadiacou ovčou hlavou obrátený zlatý pluh s kolieskami
a striebornými radlicami, prevýšený zlatým,

dvoma povrieslami previazaným snopom. Znamenie je

vložené do dolu zaobleného tzv. neskorogotického heraldického štítu.

Vlajka obce : Vlajka obce Šarovce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej ,červenej
a žltej, a je ukončený tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce : Pečať obce tvorí erb obce Šarovce s hrubopisom: „OBEC ŠAROVCE“
4.5 História obce
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Prvá trvalá dedina vyrástla v mladšej dobe kamennej, v 6. a 5. tisícročí pred. Kr. Vtedy tu stáli dlhé
veľkorodinné domy s kolovou konštrukciou, so stenami vypletanými prútim a s hlinenou omietkou.
Osadníci boli roľníkmi a chovateľmi domácich zvierat. Do našej zeme zasiali prvé obilné zrno a prví
skultúrňovali krajinu.
V neskorej dobe kamennej okolo roku 3 000 pred Kr.sa zaznamenalo v Šarovciach intenzívne
osídlenie ľudu s badenskou kultúrou /nazvanou podľa rakúskeho náleziska/. Dokladá to veľké
množstvo zlomkov keramiky nachádzaných vo vrstvách, prípadne tvoriacich obsah kultúrnych jám.
V niektorých jamách boli ľudské kostry , ale aj kostry domácich zvierat /koza, pes/. Azda
najvýraznejšie stopy tu zanechal ľud tzv. maďarovskej kultúry, jednej z najvýznamnejších civilizácií
domáceho prostredia tých čias / asi 1700 – 1500 pred Kr./ . Na počiatku strednej doby bronzovej
prispeli k zmenám kultúrneho výrazu cudzie vplyvy z Potisia a z dolného Dunaja. K pamiatkam tých
čias patria dve bronzové dýky nájdené v kultúrnych jamách. Mladšia doba bronzová /prvá pol. 12. stor.
pred Kr./ je spätá s čakanskou kultúrou /nazvanou podľa náleziska mohyly vojenského náčelníka
v Čake/. Medzi pamiatkami vyniká bohatý súbor keramiky zámerne uložený v jame na sídlisku. Dobu
bronzovú uzatvára velatická kultúra /12.- 11. stor. pred Kr./ V staršej dobe železnej / od konca 9. do
polovice 5. storočia pred Kr./ došlo k dočasnému
Úbytku osídlenia. Ani vtedy však kataster obce Šarovce nezostal bez života. Po slabších stopách
kalendeberskej kultúry tu okolo polovice 6. storočia pred Kr., alebo krátko potom vznikla menšia
osada. V jej materiálnom odkaze vidno vplyv lesostepný východnej Európy.
K veľkému rozkvetu územia dnešných Šaroviec došlo v dobe laténskej /450 až zmena letopočtu/,
kedy Kelti svojou vysokou úrovňou kultúry a remeselnou obratnosťou a umom priblížili strednú Európu
až na samý okraj vyspelej stredomorskej vzdelanosti. Vtedy na mieste predchádzajúcich pravekých
kultúr sa rozprestrel priestranný keltský dvorec, typické sídlo tých čias.
Situácia sa zmenila v tzv. dobe veľkého sťahovania národov /5-6. stor. po Kr./ Značný úbytok
obyvateľstva je dôsledkom jeho odchodu pred vojnovým nebezpečenstvom. Z východu sa tlačili
hunské nomádsko-jazdecké zväzy, s nimi a po nich prišli nové germánske bojachtivé družiny. Po čase
však toto miesto vábilo k osídleniu aj naďalej, ale to už prišlo nové slovanské obyvateľstvo. Našlo tu
to, čo potrebovalo k životu: úrodnú pôdu a dobré komunikačné zapojenie. Ale až do tatárskeho plenu
/13.stor./, kedy osada na južnom konci dnešných Šaroviec zanikla. Možno že k presunu osídlenia
prispela aj zmena koryta rieky Hron, ktorá predtým bola na dosah.
Spomínaná prvá hodnoverná písomná zmienka o obci z roku 1245 sa vzťahuje na Veľké Šarovce,
v chotári ktorých vznikli Malé Šarovce, písomne doložené v roku 1272 pod názvom Saroy. Boli to
stáročia samostatné obce do ich administratívn0eho zlúčenia v roku 1943. O tom, že Veľké Šarovce
jestvovali dávno pred rokom 1245, svedčí skutočnosť, že už v roku 1266 bol kostol a dva mlyny.
V roku 1506 patrila obec panstvu Levíc, neskôr rodine Révajovcov, Benických, Hunyadyovcov. V 18.
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storočí bola obec známa chovom koní. Obyvatelia ryžovali v Hrone zlato. Malé Šarovce patrili
Ostrihomskému arcibiskupstvu. Obec v minulom storočí trikrát vyhorela, v roku 1856 skoro úplne.
Zaujímavé údaje sa nachádzajú v tureckých daňových súpisoch z roku 1664, kedy obce, po dobytí
Levického hradu 2. novembra 1663, patrili v rámci tureckého ejáletu / väčšieho administratívneho
územia/ so sídlom v Nových Zámkoch do tekovského obvodu Turkov. Domácností, Tento súpis Veľké
Šarovce uvádza ako „Nagy Sára“. Spomína tu 47 domácností a 66 daňovníkov menovite. Z mien sa
v ňom vyskytujú: Szabó, Sós, Kelemen,
Pásztor, Tóth, Kósa, Kántor a pod. V Malých Šarovciach /Kiss Sára“/ bolo 39 domácností,
54 daňovníkov a medzi nimi sú aj také mená, ktoré sú aj teraz známe v obci napr. Tóth, Kajtár,
Szócs, Szabó, Pásztor a pod. Obyvatelia okrem dane za domácnosť a osobu museli Turkom
odvádzať desiatok z pšenice, muštu, konope a ľanu, fazule a hrachu, platili daň z dreva, za nevestu,
za pasenie, dobytok, užívanie pozemku a pod. Našťastie turecká nadvláda bola len krátkym obdobím
v živote našich obcí , ich obyvatelia však prežívali
Aj neskoršie ťažké roky, spôsobené stavovskými povstaniami , revolúciou 1848-49, prvou a druhou
svetovou vojnou, politickými a sociálnymi zmenami po roku 1945. Napriek tomu sme dožili dneška.
Dnešná obec Šarovce vznikla v roku 1943 zlúčením obcí Veľké Šarovce a Malé Šarovce. V roku 1951
bola do obce včlenená i osada Veselá, ktorá pôvodne patrila do obce Turá.

4.6 Pamiatky v obci :
Rímskokatolícky kostol sv. Anjelov strážcov je klasicistická stavba postavená na mieste staršieho
ranogotického chrámu z 13. storočia. Opätovných prestavbách bol obnovený a rozšírený v rokoch
1768-1778, a po požiari v roku 1817 dostavaný v roku 1847.
Klasicistický kostol reformovanej cirkvi z roku 1780 bol postavený ako tolerančný, bez veže.
V roku 1832 bol zväčšený, veža bola dostavaná v roku 1899.
Kaplnka svätého Donáta , patróna obce slávnostne odhalená 22.09.1996,
Busta Marca Aurélia slávnostne odhalená v r.2014
Pamätník padlých hrdinov v 2.sv.vojne – park kult.domu
Pamätník padlým v 1. a 2. sv.vojne v Malých Šarovciach inštalovaný v 60-tych rokoch.

4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola s materskou školou – Alapiskola és óvoda rozpočtová organizácia obce. Je
samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Vznikla na základe Zriaďovateľskej listiny
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č.614/2007 zo dňa 1.9.2007 a dodatkom č.1 -Rozhodnutie Ministerstva školstva SR č. CD-200925672/17291-1:917/ZŠMŠ o zaradení do siete škôl a školských zariadení, od 1.7.2009
Riaditeľka: PaedDr .Zuzana Líšková, zástupkyňa pre maďarské oddelenie:
Adresa: 935 52 Šarovce č.426, Telefón: 036/7792058
e-mail: zssarovce@centrum.sk
web: zssarovce.edupage.org
Základná škola zabezpečuje prevádzku:
-

Materskej školy

-

Školského klubu detí

-

Školskej jedálne

Počet zamestnancov školy za obdobie január – jún v školskom roku 2017/2018:
Základná škola
Počet
Zamestnanci ZŠ
23
20
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
19
- nekvalifikovaní
1
- dopĺňajú si
1
vzdelanie
- asistenti
1
3
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
1
-ekonómka
1
- školník
1
Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD + ZŠS + MŠ
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ

Školský klub detí
Zamestnanci ŠKD
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní

Počet
4
3
3
0

- dopĺňajú si vzdelanie

0

-asistenti
Z toho NZ
- upratovačky

0
1
1

Školská kuchyňa
a jedáleň

4

Materská škola
Zamestnanci
Z toho PZ
Z počtu PZ
-kvalifikovaní
-nekvalifikovaní
-dopĺňajú si
vzdelávanie
-asistenti

Počet
5
4
4
0
0

Z počtu NZ

1

- upratovačky

1

36
27
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Počet zamestnancov školy za obdobie september – december v školskom roku 2018/2019:
Základná škola
Počet
Školský klub detí
Počet Materská škola
Počet
Zamestnanci ZŠ
20
Zamestnanci ŠKD
4
Zamestnanci
5
17
3
4
Z toho PZ
Z toho PZ
Z toho PZ
Z počtu PZ
Z počtu PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
16
- kvalifikovaní
3
-kvalifikovaní
4
- nekvalifikovaní
- nekvalifikovaní
0
-nekvalifikovaní
0
- dopĺňajú si
-dopĺňajú si
- dopĺňajú si vzdelanie
0
0
vzdelanie
vzdelávanie
- asistenti
1
-asistenti
0
-asistenti
0
3
1
Z toho NZ
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
1
1
Z počtu NZ
- upratovačky
1
Školská kuchyňa
-ekonómka
1
3
- upratovačky
1
a jedáleň
- školník
1
Spolu počet zamestnancov
32
ZŠ + ŠKD + ZŠS + MŠ
Počet žiakov
ZŠ

Počet detí v MŠ

z toho
predškoláci

Hmotná
núdza

Školský rok 2017/2018
január - jún

127

47

15

32,2%

Školský rok 2018/2019
september - december

124

48

15

36,4 %

Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ

24

V školskom roku 2018/2019 prebiehalo vyučovanie nasledovne:
Slovenské oddelenie
Maďarské oddelenie
1. ročník počet žiakov 8
1. ročník - počet žiakov 7
2. ročník - počet žiakov 12
2.ročník - počet žiakov 11
3.a 4. ročník spojený - počet žiakov 7
3. a 4. ročník spojený - počet žiakov 12
5. ročník - počet žiakov 7
5. ročník - počet žiakov 9
6. ročník - počet žiakov 7
6. ročník - počet žiakov 7
7. a 9. ročník spojený - počet žiakov 10
7. ročník - počet žiakov 8
8. ročník - počet žiakov 8
8. a 9. ročník spojený - počet žiakov 11
V školskom roku 2017/2018 na škole pracovali nasledovné záujmové útvary:
Anglický jazyk, slovenčina na slovíčko, objavujeme svoje okolie, cigánsky tanec, hravé čítanie, hravá
matematika, informatika, mažoretky, moderný tanec, hudobno-dramatický, šikovníci, šijeme-varíme,
keramická tvorba a šport. Ďalší rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na informačno-komunikačné
technológie, cudzie jazyky (anglický, ruský), čitateľskú a finančnú gramotnosť.
Školský klub detí pôsobil v priestoroch ZŠ. Každoročne otvárame 3 oddelenia – 1 oddelenie
s vyučovacím jazykom maďarským a 2 oddelenia s vyučovacím slovenským. Počet detí v ŠKD v školskom
roku 2017/2018 bolo 47, a v školskom roku 2018/2019 bolo 43. Školský klub začína svoju činnosť o 11.35
a končí o 15,30. Pedagogickú činnosť zabezpečujú 3 kvalifikované vychovávateľky, ktorých úväzok v šk.
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roku 2017/2087 bol 185,18% ( 100% je 1 vychovávateľka) a v šk. roku 2018/2019 bol 188,89 % ( 100% je
1 vychovávateľka). Poplatok za ŠKD je 3,50 € na základe VZN Obce Šarovce 3/2011zo dňa 29.09.2011.
ŠKD sa vyznačuje bohatou záujmovou činnosťou, nakoľko sa tu deti venujú nielen príprave na vyučovanie,
ale aj rôznym iným činnostiam (napr. hudobno-dramatický krúžok, anglický jazyk). Počas letných prázdnin
v ŠKD nie je prevádzka.
Každoročne v júni organizujeme pre žiakov poznávacie výlety. V júni 2018 boli žiaci na výlete
v Bojniciach.
Bohatú činnosti školy prezentujeme na web stránke školy zssarovce.edupage.org.
Projekty, do ktorých sa škola každoročne zapája:
Červená stužka - boj proti AIDS (organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline)
- prednášky o nebezpečenstve a prevencii proti AIDS realizované pre žiakov v škole a rodičov
a obyvateľov obce v komunitnom centre
Záložka do knihy spája školy (organizuje Slovenská pedagogická knižnica)
- výroba záložiek, ktoré sú odosielané partnerskej škole
Týždeň hlasného čítania (organizuje Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní)
V škole venujete Týždeň hlasnému čítaniu. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí
prostredníctvom príbehov a rozprávok.
Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných
technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. V rámci tohto projektu žiaci vytvárali
propagačné materiály a pohľadnice, na ktorých prezentovali svoje okolie ale aj Slovensko. Svoje výtvory
zasielali žiakom z rôznych kútov sveta. tak isto aj naša škola obdržala množstvo pohľadníc z iných krajín.
Naša škola je súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku pod názvom
RECYKLOHRY. Tento projekt má záštitu Ministerstva životného prostredia SR. Patríme ku školám, ktoré
vedia, aké je dôležité triediť nie len plast a papier, ale aj elektroodpad a batérie. Aj tento školský rok
prebieha zber batérií, prázdnych kaziet z tlačiarní a drobného elektroodpadu. Nezahadzujte tento
odpad do smetí, ale prineste ho do školy a vhoďte do príslušných nádob na chodbe v pavilóne B.
Prispejete tak zníženiu produkcie škodlivého odpadu a šetreniu prírodných zdrojov.
Hravo ži zdravo
Organizátorom súťaže je Potravinárska komora Slovenska. Internetový kurz prebiehal súťažne v období od
3.10. 2016 do 31.1. 2017. Do projektu sme sa zapojili v školskom roku 2015/2016 a 2016/2017. Projekt je
určený prioritne pre žiakov 5. ročníkov základných škôl. Je zameraný na rozvoj vedomostí o zdravom
životnom štýle, vhodnom stravovaní, pohybe, pitnom režime, duševnej hygiene a to všetko modernými
vzdelávacími postupmi. Vzdelávanie a zároveň aj súťaž prebiehala prostredníctvom internetového kurzu na
stránke www.hravozizdravo.sk, kde mal každý žiak zriadený vlastný účet, cez ktorý riešili jednotlivé
zadania. Úlohy boli rozdelené do 4 súťažných lekcii, ktoré bolo potrebné vyriešiť v priebehu 7 dní.
Projekt realizovaný školou:
Týždeň zdravej výživy - v októbri je jeden týždeň venovaný zdravej výžive. Žiaci pripravujú, podľa
harmonogramu, počas prestávok jedlá z ovocia, zeleniny, mlieka a tiež pripravujú nátierky. 5. deň je
realizovaná prednáška o zdravej výžive s prezentáciou a ochutnávkou jedál.
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Akcie realizované školou:
• Žiaci školy sa predstavujú – Deň prvákov ( otvorené hodiny pre rodičov )
Verejná prezentácia celoročnej práce žiakov 1. ročníka ( prezentácia poznávacích schopností,
recitácie, spevu, výtvarných prác ) pred zrakmi rodičov.
• Halloween
• Mikulášska besiedka - Vianočné tradície dnes a v minulosti, u nás a vo svete, tvorivé dielne,
príprava darčekov, mikulášska a vianočná akadémia.
• Karneval
• Marec - mesiac knihy ( návšteva divadelného predstavenia, knižnice, prezentácia vlastnej tvorby)
• Deň Zeme - cyklus prednášok o ochrane životného prostredia, prezentácia projektov, plagátov.
• Deň vody
• Deň medzigeneračnej solidarity, stavanie mája.
• Deň matiek
• Deň detí
• Akadémia - prehliadka celoročnej mimoškolskej činnosti

Projekt, ktorý škola dlhodobo realizuje:
Školský program INPP- každodenné cvičenie žiakov
Učenie a správanie sú výsledkom toho, ako mozog a telo navzájom spolupracujú. Na to, aby dieťa mohlo
čítať, musí mať vyvinuté plynulé pohyby očí. Na to, aby mohlo písať, potrebuje mať vyvinutú ďalšiu
zručnosť akou je koordinácia oka a ruky. Všetky tieto pohybové zručnosti sú prepojené na rovnovážny
systém a rovnováhu. Ktorýkoľvek z týchto problémov výrazne oslabuje schopnosť dieťaťa dosahovať
výkon primeraný jeho potenciálnym možnostiam. Vzhľadom na to, že sme absolvovali školenia v Centre
Avare, pri svojej práci využívame metódu INPP, ktorou dokážeme dieťaťu pomôcť v nasledovných
oblastiach:
•
•
•
•
•
•

ADD (porucha pozornosti)
Dyslexia
Nedostatočné napredovanie vo vzdelávaní bez konkrétnej identifikovanej príčiny
Problémy s koordináciou
Problémy s organizačnými schopnosťami a koncentráciou dieťaťa
Problémy s čítaním a písaním

Pri ZŠ s MŠ-Alapiskola és Óvoda pracuje Rada školy. Funkcia rady školy vyplýva zo zákona č.
596/2003 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 a riadi sa štatútom rady školy. Počet členov je 11 (4
členovia obecného zastupiteľstva, 2 pedagógovia školy, 1 nepedagogický pracovník, 4 zástupcovia
rodičov). Predseda Rady školy je Mgr. Mária Bakulová.
Súčasťou zariadenia je aj materská škola, ktorá pôsobí v samostatnej budove. V školskom roku
2017/2018 v MŠ bolo zapísaných 47 detí, z roho 15 predškolákov. V školskom roku 2018/2019 v MŠ bolo
zapísaných 48 detí, z toho 15 predškolákov. Prevádzka v MŠ je celodenná a starostlivosť o deti
zabezpečujú 4 kvalifikované učiteľky. V MŠ je zriadená výdajná kuchyňa, strava sa dováža zo ZŠ. V MŠ je
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zamestnaná pracovníčka, ktorej úväzok tvorí časť ako kuchárka a upratovačka. Počas letných prázdnin je
MŠ zatvorená.
Projekty realizované materskou školou:
► Projekt: Veselé zúbky
Projekty, do ktorých sa škola každoročne zapája:
► Malí zdravotníci
Súčasťou základnej školy je aj zariadenie školského stravovania, ktoré pôsobí v priestoroch základnej
školy. V nej pôsobí vedúca školskej jedálne a 2 kuchárky. Zabezpečujú stravovanie pre deti MŠ, žiakov ZŠ
aj zamestnancov školy a materskej školy.

Projekty, do ktorých sa školská jedáleň každoročne zapája:
► Školské ovocie
► Mliečny program

5.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje neposkytuje už žiadny doktor.

5.3 Sociálne zabezpečenie a terénna sociálna práca
Sociálne služby v obci zabezpečuje : Opatrovateľská služba zriadená obcou. Službu vykonáva 1
opatrovateľka pre starých a osamotených ľudí, ktorým zabezpečuje nákupy, donášky obedov, predpis
a donášku liekov a pod.
Komunitné centrum – terénna sociálna práca:
Implementačná agentúra MPSVR SR spustila v októbri 2015 národný projekt Terénna sociálna práca
v obciach I realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje 2014 – 2020. Projekt prispieva k zvýšeniu kvality terénnej sociálnej práce, pričom
hlavným cieľom národného projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na
živote spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.
Ďalším cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcich v rôznych sociálnych
podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch
v spoločnosti a podporiť možnosť žiť kvalitný a dôstojný život.
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Obec Šarovce sa do projektu Terénna sociálna práca v obciach I. pripojila od 01.03.2016. Hlavným
cieľom národného projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote
spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Prácu
do 05.12.2018 vykonávala jedna terénna pracovníčka (TP), Magdaléna Jónášová ( toho času miesto nie je
obsadené, nakoľko pani Jónášová bola zvolená za starostku obce) a jeden terénny sociálny pracovník
(TSP), Mgr. Daniel Bellus. Toho času len Mgr. Daniel Bellus sa zaoberá so sociálnymi problémami
obyvateľov. Do konca roka 2018 sme zaevidovali 331 osôb, z uvedeného počtu je 187 žien, ostatní muži.
Ľudia sa na nás obracajú s rôznymi problémami.
Najväčšiu pozornosť si vyžaduje oblasť financií (za sledované obdobie je to 483
intervencií), kde každodenne riešime problém exekúcií klientov, kedy im pomáhame pri riešení resp.
spisovaní žiadostí o splátkový kalendár, pomoc pri vyplňovaní šekov alebo rôznych tlačív. Klientov učíme,
ako si poradiť v prípade, že im nebude mať kto pomôcť. V poradí druhý problém, ktorý najčastejšie riešime
sú problémy v oblasti bývania (170), kde sa venujeme asistencii pri riešení podkladov k príspevku na
bývanie a príprave a kompletizácii podkladov k príspevku na bývanie. Riešime právne úkony pri zmene
vlastníka nehnuteľnosti, asistujeme pri riešení podkladov za vodné, elektrinu, plyn, palivové drevo a
podobne. Tretia oblasť, ktorej sa venujeme takmer každodenne je sociálne zabezpečenie (350),
poskytujeme poradenstvo v súvislosti s príspevkami (rodičovský príspevok, dávka v hmotnej núdzi). Dávky
majú pomáhať ľuďom v ťažších životných situáciách udržať ich dôstojnosť a dať im možnosť vrátiť sa do
života spoločnosti. Štát má za úlohu vytvárať funkčné benefity, umožniť ľuďom sa aktivovať a využiť svoj
potenciál v časoch krízy, aby sa vyhli pádu do chudoby a sociálnemu vylúčeniu. Malo by nás trápiť nie to,
ako sa ľudia na okraji spoločnosti snažia prežiť, ale malo by nás trápiť, že máme ľudí na okraji spoločnosti.
To je meradlom vyspelej spoločnosti a to je aj kľúčom k nej – miera empatie, schopnosť cítiť zodpovednosť.
Do tohto okruhu činností spadá aj sprostredkovanie odkazov klientom z Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny, vysvetľovanie obsahu písomností zaslaných z týchto inštitúcií, poradenstvo a konzultácie s klientmi
pri vyplňovaní rôznych žiadostí, sťažností na ÚPSVaR. Asistujeme pri vypisovaní tlačív pre povinnú
evidenciu, vykonávame doprovody pri priznaní rôznych foriem dôchodkov. Vykonávame preventívnu
činnosť o zanedbávaní a starostlivosti o deti.
Najlepšie výsledky sme za rok 2018 dosiahli v oblasti zamestnanosti a zamestnávania. O tejto
téme som písal v predošlom čísle obecných novín.
Terénna sociálna práca je stále spoločensky nedocenená. Nemyslím ľuďmi, s ktorými pracujeme
a máme priamy kontakt, ale zo strany štátu, ktorý má rád veci objektivizované a pomenované. Terénna
sociálna práca sa určite za obdobie realizácie národných projektov posunula. Už to nie je len
o presviedčaní miestneho zastupiteľstva, ktoré vo veľa prípadoch vníma takéto projekty ako politicky
nezaujímavé až ohrozujúce a v tomto sa urobil kus veľmi dôležitej práce. Implementačná agentúra vytvára
podmienky na to, aby v obciach pôsobili ľudia, ktorí sa prioritne zaujímajú o problémy ľudí na okraji
komunity a ozdravovali komunitu. To, ako sa nám to podarí, je ale vecou celej obce, nielen ľudí na jej
okraji, či terénnych sociálnych pracovníkov. Tí sú najmä katalyzátorom zmeny.

Rekonštrukciou nehnuteľnosti bývalého kina, stavebnými úpravami v interiéry a úpravou priestranstva
sa vytvorili podmienky pre vznik Komunitného centra v Šarovciach v roku 2005.
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Po 10-ch rokoch opäť prebehla renovácia a od 04.02.2015 moderné priestory poskytujú možnosť
vzdelávacích a rekvalifikačných aktivít. Jedná sa o poradenskú činnosť a zároveň aj prevenciu
sociálno-patologických javov. Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych
a komunitných služieb prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej,
ako aj na lokálnej úrovni.
Implementačná agentúra MPSVaR SR spustila v októbri 2015 národný projekt Terénna sociálna práca
v obciach

realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného

programu Ľudské zdroje 2014-2020. Projekt prispieva k zvýšeniu kvality terénnej sociálnej práce a to je
zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti a tiež možnosť žiť
kvalitný a dôstojný život.
V obci je aj zariadenie sociálnych služieb – Centrum pomoci, ktoré poskytuje opatrovateľské služby pre
starých občanov aj s ubytovaním.
5.4 Kultúra, spoločenský život , obecná knižnica
Spoločenský a kultúrny život v obci je zabezpečovaný kultúrnymi a spoločenskými akciami.
Obec má: veľký dom kultúry, dedinské múzeum a miestnu knižnicu. V uvedených budovách sa organizujú
rôzne kultúrne podujatia, stretnutia, a tiež výstavy počas celého roka.
V roku 2018 sa v obci uskutočnili v jednotlivých mesiacoch nasledovné kultúrne akcie:
február:
marec:

apríl:

máj:

jún:

Batôžkový ples - pod záštitou miestnej organizácie Matice slovenskej;
Pingpongový turnaj – deti a mládež sa stretla na turnaji, ktorého organizátorom bola obec
Šarovce;
Deň učiteľov - obec Šarovce pripravila prekvapenie ako pre učiteľov, tak aj pre členov
miestnych organizácií a pozvaných hostí, v podobe koncertu: Cigánski Diabli;
Deň narcisov - ani tento rok sme nevynechali účasť na tejto aktivite, spoločne sme
podporili túto charitatívnu zbierku vyzbieranou sumou 300 EUR;
Deň zeme – z príležitosti tohto dňa, sa do akcie zapojili deti, mládež a obyvatelia obce,
spoločne sme vyčistili verejné priestranstvá, upravili okolie rodinných domov, a vysadili
zeleň a kvety;
Banská Štiavnica - obec zorganizovala zájazd do historického mesta - Banská Štiavnica,
hlboký zážitok v nás zanechal pohľad na živý Betlehem, pričom sme s úžasom obdivovali
šikovnú prácu rezbára;
Stavanie mája – centrálna zóna sa niesla v duchu tradície, kedy sme si pripomenuli „
stavanie mája “, zaspievali a zatancovali deti z MŠ a ZŠ, pozrieť sa prišli miestni
obyvatelia, a tiež klienti zo seniorského zariadenia Centra pomoci;
Materská škola / 70 rokov – zamestnanci materskej školy, pripravili pri príležitosti oslavy 70
rokov fungovania MŠ v Šarovciach nezabudnuteľné stretnutie ľudí, ktoré sa nieslo v duchu
spomienok, stretla sa tu minulosť, prítomnosť a hovorilo sa aj o budúcnosti ... ;
Rozlúčka deviatakov – opäť sa raz pre niekoho skončila povinná školská dochádzka,
a otvorili sa dvere do ďalšej etapy života, v zasadačke obecného úradu sa stretli deviataci
s pracovníkmi OcÚ a porozprávali svoje plány do života, potešili ich darčeky odovzdané
pani starostkou;
Veresegyház – v tomto prekrásnom dynamickom meste v Maďarsku, si dali stretnutie
predstavitelia družobných obcí z Čiech, Moravy, MR a SR, aby utužili svoje medzinárodné
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júl:
august:
september:

október:
november:
december:

vzťahy, a navzájom si odovzdali skúsenosti a nové nápady, ktoré ich posunú v ich práci
vpred;
Horná Mariková – účasť na folklórnej slávnosti našej družobnej obce, v poradí už 26.
ročník Marikovských slávností;
Šárovcova Lhota – návšteva jednej z našich družobných obcí v ČR sa niesla v duchu osláv
500 rokov od prvej písomnej zmienky o obci, kultúrny program, sprievodné aktivity, elán,
nadšenie a radosť, to všetko sme dostali, spomienky sme si odniesli ...;
Zahájenie školského roka – opäť začal školský rok, privítali sme žiakov, ale náš zrak sa
upieral hlavne na našich prváčikov, ktorí otvorili ďalšiu stranu vo svojej knihe života;
Takí sme - XI. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu, cieľom kultúrneho dedičstva
je: objavovať, zveľaďovať naše dedičstvo, náš kultúrny život – budovať náš spoločný
priestor;
Úcta k starším / jubilanti – jeden deň v októbri patril jubilantom, seniorom a stému výročiu
našej štátnosti, kultúrnym programom sme pozdravili našich jubilantov a dôchodcov;
Kocúr v čižmách – obec pre najmenších pripravila „mikulášsky program“, v podobe
divadelného predstavenia v dome kultúry, Mikuláš rozdal deťom jabĺčka a čert rozdával „
z pekla šťastie “;
Vianočné trhy – možnosť kúpy malého vianočného darčeka, nechýbalo ani občerstvenie –
varené vínko, plnený langoš, či sladké dobroty;

Spoločenský a kultúrny život v obci je ďalej zabezpečovaný našimi speváckymi súbormi: Šarovčanka, ktorý
svoju činnosť vykonáva pri miestnej organizácii Matici slovenskej a Rozmaring, ktorý pôsobí pri miestnej
organizácii Čemadok, ďalej tanečnou country skupinou Arizona. Obidva spevácke súbory, ako aj tanečná
country skupina, aktívne reprezentujú obec na miestnej a regionálnej úrovni. V obci ďalej svoju činnosť
vykonáva aj Rybársky spolok Granus, ktorého členovia sa príkladne starajú o naše jazero, ako aj
o udržiavanie jeho okolia. Záujemcovia o rozvoj a zachovanie kultúrnych pamiatok, sa spoločne stretávajú
v našom dedinskom múzeu, ktoré disponuje dvomi stálymi výstavami: prírodopisnou a archeologickou,
a jednou premennou výstavou – vždy aktuálne k danej tematike napr. veľkonočná výstava, výstava prác
našich občanov – foto „ obec vo farbách čierno/bielo “, a podobne. Do spoločenského a kultúrneho života
v obci sa aktívne zapájajú aj detičky z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Úspešne svoju obec
reprezentujú na rôznych súťažiach, hlavne recitačných, a svojim vystúpením spestria podujatia: či už
sobáše, uvítanie do života, deň matiek a v neposlednom rade si uctia babky a dedkov, pri príležitosti „ Úcty
k starším “.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že spoločenský a kultúrny život v obci, sa bude
orientovať na kultúrno-spoločenské vyžitie sa vlastných obyvateľov, detí a mládeže, ako aj na cielenú
kultúrnu ponuku širšej návštevníckej verejnosti.

Obecná knižnica v Šarovciach vykazuje svoju činnosť viac ako 60 rokov. Obec ju prevádzkuje
z vlastného rozpočtu. Svoje služby a beletriu poskytuje nielen starším obyvateľom, ale je aj zdrojom
doplnenia vedomostí pre žiakov základnej školy a študentov vyšších stupňov vzdelávania. Knižnica je
k dispozícii tri krát v týždni. Dlhoročnou knihovníčkou je p. Zuzana Máčeková. Knižný fond je aktualizovaný
novinkami aj podľa priania čitateľov. Stav knižného fondu v roku 2016 činil 4 335 kníh, z toho beletria pre
mládež 2 068 ks, náučná literatúra 457 ks, odborná literatúra pre dospelých 1 627 ks. V knižnici boli
v r.2018 zrealizované rozprávkové popoludnia

pre deti,

besedy o vedecko-fantastických príbehoch

napísaných v knihách pre staršiu mládež. Usporiadajú sa výstavky knižných noviniek o ktorých
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oboznamuje p. knihovníčka. Výpožičky

dosahujú priemerne 1 773 kníh. Knižnica tiež požičiava

záujemcom aj niektoré tlačené periodiká.
5.5 Hospodárstvo v obci
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

TaM Trans – čerpacia stanica PHM, špedičné služby, skladovanie, servis pneumatík

-

Firma Baška, autoservis, pneuservis

-

COOP Jednota – predajňa potravín a rozličného tovaru

-

Firma HAITEG – kamerový systém, čistenie kanalizácií a odtokov,

-

Pošta – poštové služby

-

DSS – centrum pomoci opatrovateľská služba pre starých a osamelých ľudí

-

ZVS a.s – Čistiareň odpadových vôd

-

SLUŽBY – príspevková organizácia obce – zber a triedenie separovaného odpadu

-

DENRO – výroba reklamy, ochranné fólie, potlač na textil

-

Gazdovské potreby - predajňa

-

Potraviny ABC a ABC plus + predajne potravín a rozličného tovaru

-

Witch club – stravovacie zariadenie
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

-

Farma Kissová – pestovanie zeleniny a obilovín

-

V obci sa poľnohospodárstvu venuje aj 5 súkromne hospodáriacich roľníkov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude

orientovať na poľnohospodárstvo a poskytovanie služieb.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec
v roku 2017 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný

rozpočet

bol

zostavený

ako

prebytkový aj kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017.znesením č. 19/4/2017
Rozpočet bol zmenený :
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Rozpočtovými opatreniami sa upravoval schválený rozpočet zvýšením v oblasti príjmov aj
výdavkov v nadväznosti na zmeny v dotáciách na prenesené kompetencie hlavne na úseku
školstva, po obdŕžaní účelových dotácií a grantov, ako aj presunmi finančných
prostriedkov na riešenie výdavkov nepremietnutých v schválenom rozpočte.

6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za Obec a Základnú školu s MŠ za rok 2018

1 685 230,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 339 605,89

1 056 386,00
365 996,00
262 848,00
0,00
1 587 880,00

1 243 108,21
365 996,00
328 348,00
600 989,04
1 385 786,27

503 126,00
613 996,00
0,00
470 758,00

652 434,92
705 953,12
500,00
600 898,04

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
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6.2 Prebytok/schodok konsolidovaného rozpočtového hospodárenia obce a ZŠ s MŠ za
rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 207 030,10

z toho : bežné príjmy obce

1 175 751,29

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

31 278,90

1 095 883,95

z toho : bežné výdavky obce

509 221,80

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

586 662,15

111 146,24

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

132 075,70

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

0,00

275 166,43

z toho : kapitálové výdavky obce

275 166,43

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

0,00

-143 090,73
-31 944,49

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

4 986,85
-36 931,34

Príjmy z finančných operácií

6 316,24

Výdavky z finančných operácií

500,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

6 316,24
1 345 922,13
1 371 550,38

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

-30 615,10

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Výdajová časť kapitálového rozpočtu pozostáva:
V zmysle ustanovenia § 16 ods.6 zák. č583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účely tvorby
peňažných fondov po usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods.3 písm.a/ a b/
citovaného zákona, sa z tohto prebytku hospodárenia vylúčili:
a/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom
roku v celkovej sume eur.
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Z toho :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom
roku v sume 6 250,83EUR, a to na :
-Vzdelávacie poukazy- ZŠ v sume 1 264,27 EUR
- Predškolská výchova MŠ v sume 1 515,95 EUR
- Dopravné žiakom v sume 137,00 EUR
- Prenesené kompetencie
3 333,60EUR
Nevyčerpané finančné prostriedky budú v rámci rozpočtu účelovo spotrebované a vyúčtované v
roku 2018.
Takto zistený schodok rozpočtu v sume 36 931,34 EUR bol 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, schodok vo výške
36 931,34 eur vznikol pri úhrade faktúr za rekonštrukciu miestnej komunikácii obce.

Hospodárenie príspevkovej organizácie SLUŽBY
Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie SLUŽBY, ktorej hlavnou činnosťou je zber,
triedenie a zhodnocovanie separovaného odpadu. Zber a zvoz vykonáva v 19 obciach.
Hospodári s vlastným rozpočtom. V prípade nedostatku finančných prostriedkov je poskytnutý
príspevok z obce.
Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie SLUŽBY k 31.12.2018:

Príjmy:
Za predaj tovaru a služieb
Granty a transfery,
Príspevok od obce
Výdavky:
Výdavky na mzdy
Poistné odvody a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
6.3

schválený rozpočet
80 500,00
76 500,00
3000,00
1000,00
78 500,00
43 400,00
16 600,00
18 500,00

plnenie rozpočtu
96 626,88
82 739,66
3 216,80
6 072,47
101 866,23
55 349,07
21 696,90
24 820,26

Rozpočet na roky 2018 – 2019 obec a rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2017
37 595,14

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019
0

0

Rozpočet
na rok 2020
0

31 278,90
6 316,24

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

Skutočnosť
k 31.12.2017
586 662,15

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

600 898,04

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
Do konsolidovaného celku obce patria rozpočtová organizácia Základná škola s materskou
školou – Alapiskola és óvoda, a príspevková organizácia SLUŽBY.
V rámci konsolidácie sa vykonala metóda úplnej konsolidácie
1. konsolidácia pohľadávok a záväzkov
2. konsolidácia nákladov a výnosov
Obec Šarovce ako materská jednotka oboznámila dcérske účtovné jednotky o povinnosti
zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018. Na základe toho predložili účtovné
jednotky svoju účtovnú závierku. Z predložených údajov bola zostavená agregovaná súvaha
a agregovaný výkaz ziskov a strát, Transfery predstavovali hlavnú zložku konsolidácievzájomného vylučovania , konsolidovali sa tiež pohľadávky a záväzky a náklady a výnosy
z konsolidovanej súvahy a výkazu ziskov a strát. Jednotlivé eliminácie sú vyjadrené
v Poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke obce k 31.12.2018 – v časti informácie
o metódach a postupoch konsolidácie.
Konsolidácia bola vykonaná účtovným programom Urbis firmy Made. Na základe konsolidácie
bola zostavená konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát.
Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania
plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako
o jednej ekonomickej jednotke.
Konsolidovaná závierka obsahuje:
• Konsolidovanú súvahu – príloha č.1
• Konsolidovaný výkaz ziskov a strát – príloha č.2
• Konsolidované poznámky – príloha č.3
-

textová časť

-

tabuľková časť
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Bilancia aktív a pasív konsolidovaného celku
7.1 Majetok - aktíva
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 951 105,34

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 070 444,77

2 523 485,10

2 671 512,43

5 049,76

249,76

2 207 505,84

2 360 333,17

310

310 929,50

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

929,50
396 481,30

425 334,50

648,27

713,67

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 694,78

0,00

Dlhodobé pohľadávky

2 427,44

1 654,42

32 781,30

37 500,60

386 873,79

355 361,77

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

909,37

1 250,84

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 285,29

2 451,04

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

7.2 Zdroje krytia - pasíva
Skutočnosť
k 31.12.2017
2 951 105,34

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 070 444,77

1 897 342,44

2 080 092,61

110,20

110,20

0,00

0,00

1 897 232,24

2 079 982,41

96 492,31

102 067,88

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

4 986,85

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Dlhodobé záväzky

11 242,23

88 465,06

85 838,80

0,00

0,00

957 270,59

888 284,28

Krátkodobé záväzky

8 027,25

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7.3 Pohľadávky – z konsolidovanej súvahy
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky podľa doby splatnosti
Z toho: do jedného roka vrátane
Od jedného do piatich rokov vrátane

Zostatok
k 31.12 2018

35 208,74

39 155,02

32 781,30

37 500,60

2 427,44

1 654,42,

Dlhšie ako päť rokov

7.4 záväzky
Záväzky podľa doby splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky spolu:

96 492,31

97 081,03

Z toho: zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného

88 465,06

85 838,80

8 027,25

11 242,23

roka vrátane
Od jedného roka do piatich rokov vrátane
Dlhšie ako päť rokov

8. Hospodársky výsledok za rok 2018 – vývoj nákladov a výnosov za
konsolidovaný celok:
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

142 109,58

134 430,06

83 978,52

86 754,38

52 – Osobné náklady

857 273,96

899 324,57

53 – Dane a poplatky

146,41

307,50

1 2984,44

10546,19

140 531,93

142 790,40

51 – Služby

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

6 466,82

5 491,70

0,00

0,00

44 404,29

39 221,92

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

103 008,79

124 438,88

0,00

0,00

0,00

0,00

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

596 500,45

621 354,44

26 426,86

22 793,86

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

8 149,65

0,00

628,40

908,02

67 – Mimoriadne výnosy

2 226,33

1 796,80

597 028,98

719 836,65

45 985,44

172 256,08

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

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát – údaje k 31.12.2018:
Výnosy (účtovná trieda 6)

1 491 128,65 eur

Náklady (účtovná skupina 50-58)
Splatná daň z príjmov (účet 591)
Hospodársky výsledok – zisk

1 318 866,72 eur
5,85

eur

172 256,08 eur.

Zisk bol k 31.12.2018 zaúčtovaný účtovným zápisom

701/431

Účty: 431 výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní
428 nevypriadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
701 začiatočný účet súvahový
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
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Celkové náklady za konsolidované subjekty spolu sú vyššie oproti predchádzajúcemu roku
Z toho najväčší nárast je na účtoch skupiny 52 – osobné náklady- mzdy, zákonné odvody do
sociálneho poistenia na obci a v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ.
Zníženie nákladov je na účtoch skupiny 50 – spotrebované nákupy a energie, 54 – náklady na
prevádzkovú činnosť, a 56 – finančné náklady.
Vo výnosoch je najväčší nárast v účtovnej skupine 63 –daňové výnosy samosprávy .
Oproti roku 2017 je v roku 2018 významný nárast podielových daní z príjmov o 33 232,69 eur.
Vyššie je aj plnenie platieb za daň z nehnuteľností a výber nájomného

9. Ostatné dôležité informácie
9.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery
na bežné výdavky
Poskytovateľ dotácie
OÚPSVaR Levice
OÚPSVaR
OÚPSVaR
OúPSVaR
Ministerstvo práce sociálnych vecí a
rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva Nitra
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva

9.2

Suma v EUR
Účel
28 791,59 Osobitný príjemca –rod.prídavky
74 667,69 Zlepšenie zamestnanosti- AČ
1 543,80 Na školské pomôcky SZP
8 962,60 Na stravné deťom SZP
21 009,62
Na terénnu sociálnu prácu
2 019,92 Na matriku
543,51 Register obyvateľov
526,86 Komunálne voľby
231,76 CO skladník
360 649,00 Normatívne prostriedky na školu
3 927,00 Predškolská výchova MŠ
3 814,00 Vzdelávacie poukazy
7 900,00 Na výchovu a vzdelávanie SZP
283,00 Dopravné
95,00 Príspevok na učebnice

Poskytnuté dotácie

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota- FO Klas Šarovce
Rybársky spolok GRANUS Šarovce

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

9 000,00
660,00

9 000,00
660,00

0
0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-
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Matica Slovenská – miestna organizácia
Csemadok – miestna organizácia /z r.2015/

500,00
500,00

500,00
500,00

Rímskokatol.cirkev Šarovce –reštaurátorské
práce , reformováná cirkev Šarovce
Centrá voľného času

1 000,00

1 000,00

0

50,00

0

50,00

0
0

Príspevková organizácia SLUŽBY hospodári s vlastným rozpočtom príjmov a výdavkov.
Obec poskytla príspevkovej organizácii SLUŽBY zo svojho rozpočtu príspevok na bežné
výdavky 6 072,47 eur.
9.3 Významné investičné akcie v roku 2018
- investičné akcie realizované v roku 2018:
Oplotenie cintorína v časti Malé Šarovce, nákup a zabudovanie cestnej váhy pre
príspevkovú organizáciu SLUŽBY k evidencii množstva separovaného odpadu, a
nákup mraziaceho katafalku do domu smútku.
9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Rok 2019 bude zameraný na rekonštrukciu strechy štadiónu futbalového ihriska – TJ Klas
Šarovce, výstavba prístrešku na futbalovom ihrisku – TJ Klas Šarovce, zrealizuje sa projekt
Zlepšenie podmienok bývania pre MRK prostredníctvom budovania miestnej infraštkrúry v obci
Šarovce , bude vykonaná čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu (schody, pódium).
9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
9.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nie je vystavená rizikám a neistotám, nevedie súdny spor.

Schválil:

Vypracoval:
JUDr. Margita Bednáriková,

ekonómka

Magdaléna Jónášová

starostka obce
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V Šarovciach dňa 17.08.2019
Zoznam príloh ku konsolidovanej výročnej správe obce Šarovce
•

Konsolidovaná Súvaha,

•

Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát,

•

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- textová časť
- tabuľková časť

•

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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