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1. Úvodné slovo starostu obce
Žijeme v hektickej dobe, často sa cítime unavení záplavou informácií a diania okolo nás
a často nás napadne otázka, ako sa bude budúcnosť vyvíjať ďalej a kam sa vôbec naša planéta
rúti...
A tu vzniká otázka, či rozhodnutia, ktoré chceme tento rok realizovať budú správne a dobré
pre obyvateľov našej obce.
Veľa kultúrnych akcií pre potešenie duše bolo obmedzených stavom suterénu v kultúrnom dome.
Hneď v januári, aj napriek „arktickej“ zime sme započali náročnú rekonštrukciu. Práce vykonané
svojpomocne neboli finančne náročné, ale priebeh kvôli zime a vysokej vlhkosti naše kroky
značne obmedzovali. Aj napriek nepriazni sme v marci práce ukončili tak, aby ďalšie desaťročia
šatne – prezliekarne plnili svoj účel. Tešili sme sa! Veď ako prví si užili priestory chlapci zo
skupiny „LA GIOIA“, ktorí svojím koncertom potešili nielen učiteľov, ale aj spevácke skupiny
fungujúce v obci.
V týchto chladných časoch sme zvládli aj renováciu ďalšej kancelárie na obecnom úrade a tak
vytvorili optimálne prostredie nielen pre personalistku, ale aj na inštaláciu moderného
kamerového systému v obci. Bezpečnosť je pre nás prvoradá! Projekt bol úspešne zrealizovaný
nielen pre našu potrebu, ale aj pre Políciu SR. Preventívny program tohto zamerania sa osvedčil
aj v minulosti. Súčasťou sa stali aj fotopasce, ktoré majú zamedziť vytváraniu čiernych skládok
– ktorých máme neúrekom.
Vo februári sme vy súťažili nové auto – KIU CARENS. Služobné auto je staré a tak bola OZ
odsúhlasená kúpa nového auta.
Na základe odborného posudku pracovníka ŽP sme začali revitalizáciu stromov v obci. Najskôr
sa začal výrub stromov a neskôr realizovať zámer náhrady.
V apríli začíname výstavbu dopravného ihriska pri MŠ. V minulosti sa na konkrétne miesto
vyvážala škvara a tak sme celé podložie museli najskôr odstrániť a následne nové urobiť. Okrem
pekného dopravného ihriska škôlka dostala aj novú pyramídu – farebnú, zaujímavú a bezpečnú.
To, že máme zberný dvor a novú halu na zhodnocovanie odpadu ešte neznamená, že odpad
bude kaziť vizuálny dojem z pracoviska. Vyhrali sme projekt z POD na revitalizáciu okolia –
vytvorili sme „zelenú oázu“ okolo haly. Klimatické zmeny sa dotýkajú každého a nakoľko
dbáme na dobré susedské vzťahy, pred výsadbou sme urobili kvôli nerovnostiam terénu –
drenáž, aby sme v prípade nepriazne počasia nevyplavili susedov. Zima nás už veľmi
znepokojuje, práce idú pomalšie...
Vieme však pracovať v budove a otvoríme novú prezliekareň pre ženy, ktoré pracujú
s triedením odpadu. Nové pracovné prostredie si pochvaľujú a snáď aj chuť pracovať bude
lepšia.
Neďaleký priemyselný park ponúka nové pracovné miesta. Zaradenie nezamestnaných do
pracovného pomeru je prioritou. Po náročnom vyjednávaní riešime nové autobusové spojenia na
každú smenu.
V komunitnom centre, v priestore voľno-časových aktivít zavádzame nové kúrenie. Taktiež
v MŠ si už detičky budú umývať rúčky s teplou vodou. Už máme teplo až horúco...
Futbal v Šarovciach má dlhodobú tradíciu a kvôli rôznym okolnostiam prestal fungovať. Po
optimálnej dohode riešime kroky, ako začať znova hrať futbal v obci, aby ihrisko žilo.
V júli končí nájom obecnej jedálne. Nie je obnovená zmluva kvôli dlhom na nájomnom
a celkovej devastácii budovy. Čakajú nás nepredvídané výdaje a hľadanie nových nájomníkov
pre zabezpečenie služby obyvateľstvu. Od septembra nastupuje nový subjekt a služba je
saturovaná.
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V rámci našich želaní pripravujeme obnovenie keltských pecí v obci, ktoré mali v minulosti
z archeologického, ako aj historického hľadiska veľký význam. Učíme sa od odborníkov,
hľadáme spriaznené duše pre náš zámer a dielo má jasnú podobu v septembri. Viera, že
vyrobená keramika v budúcnosti poteší ľudskú dušu nás živí. V tomto duchu sa slávi aj Deň
obce – sokoliarmi a historickým šermom.
Symboly a rituály sú silnými fenoménmi v našich životoch a pôsobia na každého z nás či sme
si toho vedomí alebo nie...
V obci máme dva kostoly a farníci sa v oboch činili. Pri reformovanej cirkvi prebehla veľká
rekonštrukcia fary a v katolíckom kostole vysvätenie oltáru Anjela strážcov.
„Povolaný nezhromažďuje. Čím viac robí pre druhých, tým viac má. Čím viac dáva druhým,
tým väčšie je jeho bohatstvo.“ A my sa neskromne pochválime – táto múdra myšlienka nás
spája. Sú okolnosti, ktoré sú ťažké a nevyhovujú, ale máme zdravý zámer a ideme deň po dni za
dosiahnutím cieľov.
Koniec roka patrí jubilantom, dôchodcom a osamelým. Každý človek má miesto a zaslúži si
úctu.
Prichádza advent, obec svieti opravenými vianočnými dekoráciami. Škoda, že vianočné trhy
s veľkou ponukou a živou hudbou navštívilo menej ľudí. Vôňa škorice, kreatívne výrobky,
ľúbivá hudba...
Je to obdobie vzácnych okamžikov, šťastne plynúcich a zbavených pút hmotnej reality. Je to
cesta ku svetlu, ktorá nás s túžbou sprevádzala po celý rok 2017.
PaedDr.Katarina Tabačeková
starostka obce

2. 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 PaedDr. Katarina Tabačeková
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

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: PaedDr. Katarina Tabačeková
Zástupca starostu obce: Ladislav Nap
Prednosta obecného úradu: Alžbeta Boháčová
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Adriana Kovács
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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,

-

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
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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, dotrieďovanie 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

4. 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 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.
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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 31.12.2017 : 1 598, 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

V roku 2017 sa narodilo 16 detí, zomrelo 33 obyvateľov, prisťahovali sa 11, odsťahovali 36.
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 2017 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
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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
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
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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 administratívneho 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. 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,
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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.

5. 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 č.614/2007 zo dňa 1.9.2007 a dodatkom č.1 -Rozhodnutie Ministerstva
školstva SR č. CD-2009-25672/17291-1:917/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 , 77
e-mail: zssarovce@centrum.sk
web: zssarovce.edupage.org
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Základná škola zabezpečuje prevádzku:
-

Materskej školy

-

Školského klubu detí

-

Školskej jedálne

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským je pre
ročníky 1.-9.
Počet zamestnancov k 31.12.2017 35
Z toho zamestnanci na ZŠ 22, v ŠKD 4, v Materskej škole 5, v školskej jedálni 4.
Počet pedagógov na oddelení s vyučovacím jazykom slovenským 9, a s vyučovacím jazykom
maďarským 10.
K 31.12.2017 v školskom roku 2016/2017bol počet žiakov v Základnej škole 139, v materskej
škole 41, z toho predškoláci 14.
Na škole pracovali nasledovné záujmové útvary: Anglický jazyk, cigánsky tanec, country tanec,
hravé čítanie, hravá matematika, informatika, moderný tanec, mažoretky, hudobno dramatický,
šikovníci, šijeme-varíme a šport.
Rozvoj vzdelávania sa orientuje na informačno-komunikačné technológie, cudzie jazyky
(anglický a ruský), čitateľská a finančná gramotnosť.
Školský klub detí má troch pedagogických pracovníkov v troch oddeleniach ŠKD. Jedno
oddelenie s vyučovacím jazykom maďarským s počtom detí 12, a dve oddelenia s vyučovacím
jazykom slovenským s 25 deťmi. Deťom sa venujú nielen prípravou na vyučovanie, ale aj
rôznymi činnosťami napr. hudobno-dramatický krúžok, anglický jazyk. Počas Letných prázdnin
ŠKD nie je v prevádzke.
Nakoľko škola disponuje väčším množstvom kníh, v novo zrekonštruovaných priestoroch
suterénu je zriadená knižnica pre deti. Kde si môžu čítať, alebo knihy požičiavať dom ov.
Realizujú sa tu aj organizované vyučovacie hodiny.
Každoročne sa pre deti organizujú poznávacie výlety. V roku 2017 pre ročníky 1. až 4 do Sv
Antona, a pre ročníky 5. až 9. do Bratislavy.
Projekty do ktorých sa škola každoročne zapája: Červená stužka , Záložka do knihy spája školy,
Týždeň hlasného čítania, Erasmus+, Hravo ži zdravo.
Projekty realizované školou: Týždeň zdravej výživy, Školský program INPP – každodenné
cvičenie žiakov
Materská škola – zástupkyňa Anna Rašíková
Počet zamestnancov: Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogický

4
1

Materskú školu navštevovalo v školskom roku 2016/2017 priemerne 41 detí, z toho 14
11

predškolákov. Prevádzka v MŠ je celodenná. V MŠ je zriadená výdajná kuchyňa, strava sa
dováža zo ZŠ. Počas letných prázdnin nie je Materská škola v prevádzke
Materská škola realizovala s deťmi projekty „Malí zdravotníci“ a „Veselé zúbky“.
Pri ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvodapracuje Rada školy, ktorej členovia boli novozvolení po
komunálnych voľbách v r. 2014. Funkcia rady školy vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z.z.
a Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 a riadi sa štatútom školy. Počet členov je 11 ( 4 členovia
z obecného zastupiteľstva, 2 pedagógovia školy, 1 nepedagogický pracovník a 4 zástupcovia
rodičov). Predsedom rady školy je Mgr. Mária Bakulová.
Súčasťou základnej školy je aj zariadenie školského stravovania, ktorá má svoje priestory
v budove ZŠ. Má spolu 4 zamestnancov. Vedúca ŠJ je Helena Kolčárová.
Zabezpečujú stravovanie pre deti MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov. Každoročne sa ŠJ zapája do
projektu „ Školské ovocie“.
Všetko o činnosti školy je prezentované podrobne na web stránke školy: zssarovce.edupage.org

Prenesené kompetencie- prenesený výkon štátnej správy na obce - finančné
vyjadrenie.:
-Matrika – poskytnutá dotácia a 1 932,48 eur, použitá na bežné výdavky 1 932,48eur
-Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov –poskytnutá dotácia 542,19 eur, použitá 542,19
eur
- Register adries poskytnutá dotácia 50,- eur, použitá 50,- eur.
-Civilná ochrana – odmena skladníkovi CO- poskytnuté 210,- eur, použité 210,- eur.
Zabezpečenie agendy cez spoločný úrad – finančné prostriedky vyúčtované spoločným úradom
so sídlom v Želiezovciach:
- Úsek stavebného poriadku: dotácia 1 527,99 eur, použitá 1 527,99 eur,
- úsek dopravy : dotácia 70,98 eur, použitá 70,98 eur,
- starostlivosť o životné prostredie: dotácia 153,21 eur, použitie 153,21 eur.

- Úsek školstva :
Rozpočtové hospodárenie Základnej školy s materskou školou ako súčasť konsolidovaného
celku – prenesené kompetencie: / v celých eurách/
V roku 2017 Základná škola hospodárila s normatívnymi a nenormatívnymi finančnými
prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Normatívne finančné prostriedky obdržala obec ako
zriaďovateľ vo výške 350 840 eur a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 30 753,52 euro
plus projekt ZŠ v sume 4350 euro.
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Čerpanie nenormatívnych prostriedkov spolu 30 753,52 eur. Z toho dopravné žiakom 356 eur,
vzdelávacie poukazy 3 936 eur, príspevok na výchovu a vzdelávanie1 942,20 eur, sociálne
znevýhodnené prostredie 8 320 eur, príspevok na učebnice 37 eur.
Originálne kompetencie : Podľa schváleného VZN č. obec preposielala mesačne na originálne
kompetencie od 1.1.2017-3.11.2017 mesačne 11 600 euro, za mesiac 12/2017 bolo poslaných
11 920 eur.

5.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Juraj Orságh – do 30.09.2017, od mesiaca november
ordinoval je ako praktický lekár pre dospelých: MUDr. Valach

-

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať najmä na starších ľudí.

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:
Rekonštrukciou nehnuteľnosti bývalého kina, stavebnými úpravami v interiéry a úpravou
priestranstva sa vytvorili podmienky pre vznik Komunitného centra v Šarovciach v roku
2005.
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.
Obec Šarovce sa do projektu pripojila od 1.3.2016. Prácu vykonáva jedna terénna pracovníčka
Magdalena Jónášová a terénny sociálny pracovník Mgr. Daniel Bellus.
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V roku 2017 zaevidoval 271 klientov. Najväčšiu pozornosť si vyžaduje oblasť financií, bývania
a sociálneho zabezpečenia. Občania – klienti prichádzajú za pracovníkmi do komunitného centra
s dôverou , lebo sa presvedčili, že im bude venovaná ľudská pozornosť a poskytnutá pomoc aj
nad rámec pracovnej povinnosti.
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
KULTÚRA
Spoločenský a kultúrny život v obci je zabezpečovaný kultúrnymi a spoločenskými akciami.
Obec má: veľký dom kultúry, múzeum a knižnicu. V uvedených budovách sa organizujú rôzne
kultúrne podujatia, stretnutia, a tiež výstavy počas celého roka.
V roku 2017 sa v obci uskutočnili v jednotlivých mesiacoch nasledovné kultúrne akcie:
február:

marec:
apríl:

máj:
jún:

júl:
september:

Matičiarsky ples - pod záštitou miestnej organizácie Matice slovenskej;
Pingpongový turnaj - počas jarných prázdnin sa mládež 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 LA GIOIA
Deň narcisov - účasť na tejto aktivite sme nevynechali ani tento rok, spoločne
sme podporili túto charitatívnu zbierku
Deň zeme – do akcie sa zapojili deti, mládež a obyvatelia obce, vyčistili sme
verejné priestranstvá, upravili okolie rodinných domov, a vysadili zeleň a kvety,
Flóra Olomouc - obec zorganizovala zájazd do mesta kvetov - Olomouca,
výstava kvetov v tomto roku niesla názov „ tajomná tvár sveta ”;
Stavanie mája – na centrálnej zóne sme si pripomenuli tradíciu „ stavania mája “,
zaspievali a zatancovali deti z MŠ a ZŠ, pozrieť sa prišli miestni obyvatelia, a tiež
klienti zo seniorského zariadenia Centra pomoci;
Na ulici, na ceste, správame sa bezpečne – vybudovanie malého dopravného
ihriska v areály materskej školy, zabezpečila obec spoločne s materskou školou;
Šarovy – návšteva družobnej obce v Českej republike pri príležitosti „ Oslavy 90.
výročí založení SDH a setkání rodáků ";
Rozlúčka deviatakov – opäť sa raz pre niekoho skončila povinná školská
dochádzka, v zasadačke obecného úradu sa stretli deviataci s pracovníkmi OcÚ
a porozprávali svoje plány do života, potešili ich darčeky odovzdané pani
starostkou;
Horná Mariková – účasť na folklórnej slávnosti našej družobnej obce;
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;
Deň obce – symbolicky sme ho oslávili v deň jesennej rovnodennosti, kedy je tu
končiace sa leto a začínajúca sa jeseň, a s minulosťou sme spojili aj obnovu
hrnčiarstva v našej obci ( replika hrnčiarskeho kruhu v múzeu ) – na základnej
škole v rámci záujmového krúžku zavedenie keramickej dielne v spolupráci
s obcou;
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október:

november:
december:

Budapešť – ďalšia turistická zaujímavosť, pozreli sme si skvost Maďarskej
republiky - parlament, a navštívili sme Tropicárium, kde sme si nenechali ujsť
kŕmenie žralokov
Úcta k starším / jubilanti – kultúrnym programom sme pozdravili našich
jubilantov a dôchodcov
O snehuliakovej mrkve – obec pre deti pripravila „mikulášsky program“, v podobe
divadelného predstavenia v dome kultúry
Vianočné trhy – možnosť kúpy malého vianočného darčeka, nechýbalo ani
občerstvenie – varené vínko, langoš a vianočné šišky

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 detí zo základnej školy – rok strukovín, 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 2017 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 roku 2017 zrealizované rozprávkové
popoludnia

pre deti,

besedy o vedecko-fantastických príbehoch napísaných v knihách pre

staršiu mládež. Usporiadajú sa výstavky knižných noviniek o ktorých 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
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-

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

-

Motel ARD – stravovacie a ubytovacie 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 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet

bol zostavený

ako prebytkový aj kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017znesením č..
Rozpočet bol zmenený :
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.
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6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za Obec a Základnú školu s MŠ za rok 2017

1 086 363

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 172 533,76

1 035 466
50 897
0

1 140 887,76
10 000
21 646

1 135 363

1 248 666,24

496 528
129 577
13 000
496 258

579 168,43
97 002
13 000
559 495,81

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

Rozpočtovými opatreniami sa upravoval schválený rozpočet zvýšením v oblasti príjmov aj
výdavkov v nadväznosti na zmeny v dotáciách na prenesené kompetencie hlavné na úseku
školstva, po obdŕžaní účelových dotácií a grantov, ako aj presunmi finančných prostriedkov na
riešenie výdavkov nepremietnutých v schválenom rozpočte.

6.2 Prebytok/schodok konsolidovaného rozpočtového hospodárenia obce a ZŠ s MŠ za
rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 155 244,73

z toho : bežné príjmy obce

1 152 335,04

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

2 909,69

1 048 075,97

z toho : bežné výdavky obce

501 947,12

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

546 128,851

107 168,76
15 000

z toho : kapitálové príjmy obce

15 000

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

0

55 417,61

z toho : kapitálové výdavky obce

47802,40

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

7 615,21

40 417,61
+66 751,15
450,57
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

66 300,58

Príjmy z finančných operácií

21 6460

Výdavky z finančných operácií

1 3000

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

8 646
1 191 890,73
1 116 493,58

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

75 397,15

Vylúčenie z prebytku

450,57

Upravené hospodárenie obce

74 946,58

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 2 857,38 eur.
Z toho :
- na prenesené kompetencie ZŠ – vratky zo zdravotn. poisťovní
1 528,13 eur,
- na vzdelávacie poukazy v ZŠ
559,92 eur,
- na predškolskú výchovu MŠ
574,93 eur
- dopravné žiakom ZŠ
100,80 eur
- transfer na CO
93,60 eur.
Nevyčerpané finančné prostriedky budú v rámci rozpočtu účelovo spotrebované a zúčtované
v roku 2017.

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 31.12.2017:

Prijmy:
Za predaj tovaru a služieb
Granty a tranfery,
Výdavky:
Výdavky na mzdy
Poistné odvody a príspevky do poisťovní
Tovary a služby

schválený rozpočet
76 900,00
73 500,00
3 400,00
76 900,00
37 250
12 450
27 200

plnenie rozpočtu
84 733,87
72 229,95
12 503,92
91 693,16
42 148,57
16 820,64
32 723,95
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6.3 Rozpočet na roky 2017 – 2019 obec a rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ vrátane

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2017
108 636,30

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 191 890,73

1 035 466,00
50 897,00
0

1 155 244,73
15 000,00
21 646,00

Rozpočet
na rok 2017
1 135 363,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 116 493,58

992 786,00
129 577,00

1 048 075,97
55 417,61

13 000,00

13 000,00

Rozpočet
na rok 2018

1 030 466,00

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

103 0466,00

Rozpočet
na rok 2019

994 374,00 1 004 374,00
36 092,00 26 092,00

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 2017. 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 31.12.2017 – 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
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 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát – príloha č.2
 Konsolidované poznámky – príloha č.3
-

textová časť

-

tabuľková časť

Bilancia aktív a pasív konsolidovaného celku
7.1 Majetok - aktíva
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016
2 965 911,61

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 951 105,34

2 602 619,54

2 523 485,10

4 851,32

5 049,76

2 286 838,72

2 207 505,84

Dlhodobý finančný majetok

310 929,50

310 929,50

Obežný majetok spolu

362 205,03

425 334,95

482,59

648,27

0,00

1 694,78

Dlhodobé pohľadávky

10 616,70

2 427,44

Krátkodobé pohľadávky

22 480,63

32 781,30

328 064,07

386 873,79

561,04

909,37

087,04

2 285,29

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

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1

7.2 Zdroje krytia - pasíva
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2016
2 965 911,61

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 951 105,34

1 864 067,92

1 897 342,44

110,20

110,20

1 863 957,72

1 897 232,24

95 284,80

96 492,31

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Rezervy

2 200,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

2 857,38

0,00

Dlhodobé záväzky

7 252,89

8 027,25

Krátkodobé záväzky

69 974,53

88 465,06

Bankové úvery a výpomoci

13 000,00

0,00

1 006 360,88

957 270,59

Časové rozlíšenie

Do majetku pribudlo: dobudovanie kamerového systému v hodnote 13 022,40euro, automobil
KIA CARENS v hodnote 19 000 euro, a vypaľovania keramická pec KITTEC v hodnote
2 579,00 euro.

7.3 Pohľadávky – z konsolidovanej súvahy
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky podľa doby splatnosti

33 097,33

35 208,74

Z toho: do jedného roka vrátane

33 097,33

35 208,74

Od jedného do piatich rokov vrátane
Dlhšie ako päť rokov

7.4 záväzky
Záväzky podľa doby splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky spolu:

77 227,42

96 492,31

Z toho: zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného

73 973,50

88 465,06

3 253,92

8 027,25

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

- Záväzky: Mzdové náklady a odvody za mesiac december: mzdy 43 502,11 euro, odvody
z miezd do poisťovní spolu 26 062,37 eur, neodvedená daň zo mzdy 5 229,39 eur.
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8. Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov za
konsolidovaný celok:
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

1 204 975,14

50 – Spotrebované nákupy

1287984,02
111 767,41

142 109,58

75 202,58

83 978,52

52 – Osobné náklady

789 745,23

857 273,96

53 – Dane a poplatky

60,64

146,41

12 891,75

12 984,44

156 795,71

140 531,93

7 314,24

6 466,82

51 – Služby

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

0,00

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

51 197,76

44 404,29

118,22

88,07

1 264 103,22

1 333 969,46

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

92 769,76

103 008,79

0

0,00

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

549 513,79

596 500,45

27 577,74

26 426,86

2 400,00

8 149,65

935,30

628,40

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

0,00

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

2 226,33
590 906,63

597 028,98

+59 009,86

+45 985,44
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát – údaje k 31.12.2017:
Výnosy (účtovná trieda 6)

1 333 969,46 eur

Náklady (účtovná skupina 50-58)

1 287 895,95 eur

Splatná daň z príjmov (účet 591)
Hospodársky výsledok – zisk

88,07eur
45 985,44 eur.

9. Ostatné dôležité informácie
9.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 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
MVE Šarovce
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Okresný úrad Nitra odbor školstva
Slovenská agentúra životného
prostredia
9.2

Suma v EUR
Účel
29 321,90 Osobitný príjemca –rod.prídavky
77 338,71 Zlepšenie zamestnanosti- AČ
1 942,20 Na školské pomôcky SZP
9 520,32 Na stravné deťom SZP
20 949,12
Na terénnu sociálnu prácu
1 932,48 Na matriku
50,00 Register obyvateľov
568,30 Voľby do VUC
210 CO skladník
350 843 Normatívne prostriedky na školu
3 642 Predškolská výchova MŠ
3 936 Vzdelávacie poukazy
8 320 Na výchovu a vzdelávanie SZP
356 Dopravné
37 Príspevok na učebnice
500 Sponzorské-obecný deň
3 000 Príspevok do školy prírody
4 350 Projekt ZŠ
5 000 Projekt Zelená kultúra – Zberného
dvora v Šarovciach

Poskytnuté dotácie

V roku 2017 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
Matica Slovenská – miestna organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

11 490
660,00
500,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

11 490
660,00
500,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0
0
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Rímskokatol.cirkev Šarovce –reštaurátorské
práce , reformováná cirkev Šarovce
Centrá voľného času

1 000,00

1 000,00

50,00

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 sumu 5 384 eur.
9.3 Významné investičné akcie v roku 2017
- investičné akcie realizované v roku 2017:
Dobubnovanie kamerového systému v hodnote 13 022,40euro, automobil KIA
CARENS v hodnote 19 000 euro, a vypaľovania keramická pec KITTEC v hodnote
2 579,00 euro.
9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Rok 2018 bude zameraný na rekonštrukcie obecných budov, bude sa uchádzať o projekt
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“ ďalej prebehne „ rekonštrukcia
strechy v objekte zberného separovaného dvora Služby Šarovce.
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 Bednárková,

ekonómka

PaedDr.Katarina Tabačeková

starostka obce

V Šarovciach dňa 29.9.2018
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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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