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1.Úvodné slovo starostky obce: 

V roku 2019 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili 

potreby našich občanov. Ako každý rok aj v tomto roku sme zorganizovali viacero akcií: 

fašiangovú zábavu, pre deti MDD na ihrisku, Bazový festival,posedenie pre jubilantov – 

dôchodcov a príchod Mikuláša Aj v tomto roku sme podali niekoľko projektov na  

skrášlenie našej obce, tieto dotácie sme použili v súlade so zákonom  a rozpočte obcí. Tiež 

chcem poďakovať všetkým tým spoluobčanom, ktorí svojou pracou prispeli k 

zveľaďovaniu našej obce.  

Erika Orosz Ágošton, starosta 

 

2.Identifikačné údaje obce 

 

Názov:  Obec Kyselica 

Sídlo:  Kyselica č. 60 

IČO:  34000658 

Štatutárny orgán obce: Obecný úrad Kyselica 

Telefón:   031/5598839, 0948026218 

Mail:    obeckyselica@gmail.com 

Webová stránka:   www.obeckyselica.sk 

 

1. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starostka obce:  Erika Orosz Ágošton 

Zástupca starostky obce: Anita Kudličková 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Štefan Demian 

Obecné zastupiteľstvo: JUDr. Pavol Hideghéti,  

Pavol Cimra  

    Ing.Michal Paško  

Ladislav Szerencsés,  

Mgr. Anita Kudličková 

Komisie:   nie sú vytvorené 

Obecný úrad:    Katarína Kajdacsyová 
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Obec Kyselica nemá zriadenú rozpočtovú,- príspevkovú,- neziskovú organizáciu, ani 

obchodnú spoločnosť  

2. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s 

vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov a pritom chrániť jej majetok, nakladať s ním hospodárne, 

efektívne a ekonomicky. 
 

Vízie obce Kyselica je vytvoriť dobré životné podmienky na to, aby sa v obci  cítili príjemne 

a spokojne všetky vekové kategórie obyvateľstva. 

 

Ciele obce Kyselica: 
 

Aktívne sa uchádzať o podporu z európskych fondov pre rozšírenie a modernizáciu 

inžinierskych sietí v obci 

Obecné a miestne komunikácie obnoviť na európsku úroveň  

Vybudovať chodníky a odstrániť problémy s parkovaním 

Zmodernizovať autobusovú zastávku 

Vytvoriť detské ihrisko a oddychovú zónu 

Usporadúvanie podujatí s cieľom zachovať tradície našich predkov 

 
3. Základná charakteristika obce  

3.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce: Obec Kyselica sa nachádza v Hornom Žitnom ostrove a jej kataster 

siaha až k Dunaju. 

Susedné mestá a obce : smerom na juh sa nachádza obec Vojka nad Dunajom,  a obec 

Dobrohošť, od týchto obcí nás rozdeľuje derivačný kanál vodného diela G-N, ďalšie obce 

smerom na sever sa nachádza obec Rohovce a Báč, Horný Bar a Šuľany sa nachádzajú 

východne od obce. Približne päť km od obce severozápadne leží mesto Šamorín a presne 28 

km na východ sa nachádza okresné mesto Dunajská Streda. 

Celková rozloha obce je 364,79 ha 

Nadmorská výška obce je 122 m 

 

3.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : k 31.12.2019 mala obec Kyselica 186 obyvateľov 

Národnostná štruktúra podľa sčítania obyvateľov v roku 2011: 

- slovenská:                     35 

- maďarská:                  122 

- moravská:                      1 

- nemecká:                       1 

- nezistená:                    15 
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : na základe sčítania obyvateľstva 

v roku 2011:  

Rímsko-katolícka cirkev : 128 

Reformovaná kresťanská cirkev: 3 

Židovská: 1 

Starokatolícka: 2 

Bez vyznania: 7 

Nezistené: 10 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Rok:  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet Obyv: 

 

135 144 145 144 144 146 150 148 152 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvateľov 152 153 154 151 155 174 186 

 

 

3.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : nezamestnaní tvoria cca 5 % obyvateľstva 

Nezamestnanosť v okresnom meste Dunajská Streda je 9-12 % 

Vývoj nezamestnanosti: predpoklad, že počet nezamestnaných sa bude znížiť zavedením 

programov ÚPSVAR (aktivačná činnosť) 

 

3.4. Symboly obce 

Erb obce :         

 

 
 

Erb obce bol vytvorený na základe prvej známej pečate obce z roku 1852. 

Symboly obce (erb, vlajka, pečať) sú zapísané v Heraldickom registri SR. Erb je zapísaný 

v tejto podobe: v modrom štíte strieborné obrnené, striebornou šabľou so zlatou rukoväťou 
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ozbrojené rameno, prevýšené zlatým vencom so siedmimi striebornými zlatostrednými 

a zlatokališnými ružami. 

Modrá farba je farbou jasnej oblohy. 

Ozbrojené rameno symbolizuje históriu: slobodný, šľachtický pôvod obce a výkon 

vojenských povinností. Odvodené je z erbu pôvodných známych obyvateľov obce – rodiny 

Cséfalvayovcov, Kajdacsyovcov a Bittóovcov. 

Ružový veniec nad ozbrojeným ramenom je symbolom patrónky obce, Svätej Rozálie 

z Palerma. Veniec ruží na erbe je presnou kópiou venca z oltárneho obrazu miestneho kostola 

Svätej Rozálie. 

 

Vlajka obce : 

Vlajka symbolizuje obec. Vlajku tvorí kombinácia farieb nachádzajúcich sa v erbe 

s dôrazom na originalitu: na Slovensku vlajka takej farby a formy je jediná. 

Vlajka obce postáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/8), bielej (2/8), modrej 

(2/8), žltej (2/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t. j. 

dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

 

 
 

 

 

Pečať obce :  

 
 

3.5. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1205. Obec bola súčasťou majetkov 

ostrihomského arcibiskupstva, obyvatelia obce požívali výhody vyplývajúce 

z postavenia praediálnych zemanov. Strediskom majetkov arcibiskupstva bola obec 

Vojka, ku ktorej patrili ďalšie obce Dobrohošť, Rohovce, Báč atď. Tento stav 

pretrvával po stáročia, v r. 1852 obec bola začlenená do pôsobnosti bratislavskej župy. 

Samostatnosť stratila v roku 1941, kedy bola pripojená k obci Vojka.  

V roku 1989 bola od obce Vojka odčlenená a bola pripojená k obci Rohovce. V roku 

1993 sa obec osamostatnila a získala späť svoje katastrálne územie. 
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3.6. Pamiatky  

Rímskokatolícky kostol sv. Rozálie bol postavený v r. 1898 na pamiatku pominutia moru 

v r. 1831. 

 

4. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

4.1. Výchova a vzdelávanie  -  v obci nie sú predškolské ani školské zariadenia 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí poskytuje: 

- Materská škola v Rohovciach, v Báči a v Šamoríne 

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach,  Základná škola 

v Šamoríne a Gabčíkove 

4.2. Zdravotníctvo – obec Kyselica nemá zriadené zdravotné stredisko 

 

4.3. Sociálne zabezpečenie obce vykonáva Spoločný obecný úrad v Šamoríne 

 

4.4. Hospodárstvo  

Poskytovatelia služieb v obci : 

- Hostinec Kyselica 

- Bufet Kompa 

- Penzión Arkádia 

 

Poľnohospodárska výroba v obci : 

Cca 50% poľnohospodárskej pôdy je v užívaní Donau farm, s.r.o. Šamorín, a na ostatnom 

pozemku hospodária súkromní vlastníci. 
 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja je zrejmé, že hospodársky život v obci sa orientuje na 

pestovanie obilnín. 

 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec 

v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2018 uznesením č. 

07/2018. 

Rozpočet bol zmenený dva krát: 

- prvá zmena schválená dňa  28.03.2019 uznesením č. 10/2019 

- druhá zmena 25.11.2019 uznesením č. 18/2019 

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie 

príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% 

čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 67 650,00 107 220,00 104 267,81 97,25 

z toho :     

Bežné príjmy 67 650,   82 340,00 84 077,81 102,11 

Kapitálové príjmy 15 190,00 15 190,00 500,00 100,00 

Finančné 

operácie- príjmy 

  19 690,00  

     

Výdavky celkom 65 984,00 91 060,80 95 921,87 105,34 

z toho :     

Bežné výdavky 65 984,00 72 040,01 76 331,96 105,96 

Kapitálové 

výdavky 

19 589,91 19 589,91 19 589,91 100,00 

Finančné výdavky     

     

Rozpočet obce  0,00 16 159,20 8345,94  

 

5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 
Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2019 
 

Bežné  príjmy spolu 84 077,81 

z toho : bežné príjmy obce 84 077,81 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 76 331,96 

z toho : bežné výdavky  obce  76 331,96 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 7745,85 

Kapitálové  príjmy spolu 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  500,00 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 19 589,81 
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z toho : kapitálové  výdavky  obce  19 589,91 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  0 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -19 089,91 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -11 344,06 

Príjmy z finančných operácií  19 690,00 

Výdavky z finančných operácií  

Rozdiel finančných operácií 0,00 

PRÍJMY SPOLU   104 267,81 

VÝDAVKY SPOLU 95 921,87 

Hospodárenie obce  8345,94 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 8345,94 

 

 

 
 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok rezervného fondu z roku 2018 vo 

výške 11 390,40 EUR, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky: 

1. Na realizáciu projektu Detské ihrisko– 5000,00 € 

2. Zrealizovanie projektov –modernizácia kultúrneho domu  - 3390,40 Eur 

3.Rekonštrukcia verejného rozhlasu 3000,00 

 

5.3. Rozpočet na roky 2019 - 2029 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 
Rozpočet 

na rok 2020 
Rozpočet 

na rok 

2021 

Rozpočet 
na rok 

2022 
Príjmy 

celkom 
104 267,81 59 045,00 59 045,00 59 045,00 

z toho :     
Bežné príjmy 89 077,81 59 045,00 59 045,00 59 045,00 
Kapitálové 

príjmy 
15 190,00    

Finančné 

príjmy 
    

     
 

Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu obce je vo výške 

-11344,06 Eur. ( pripočítaním príjmov a výdavkov finančných operácií je rozdiel medzi 

rozpočtovými príjmami a výdavkami kladný a to vo výške + 8345,94 Eur, ktoré finančné 

prostriedky sú na bežných účtoch obce) 

 

V zmysle §15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidkách v znení 

neskorších zmien a doplnkov rezervný fond mesta sa tvorí z kladného rozdielu medzi 

príjmami ( bežného a kapitálového rozpočtu) a výdavkami ( bežného a kapitálového 

rozpočtu). V roku 2019 je rozdiel záporný – 11344,06 Eur a preto sa rezervný fond za 

rok 2019 netvorí. 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2019 
Rozpočet 

na rok 2020 
Rozpočet 

na rok 

2021 

Rozpočet 
na rok 

2022 
Výdavky 

celkom 
95 921,87 59 015,00 59 045,00 59 045,00 

z toho :     
Bežné 

výdavky 
76 331,96 59 045,00 59 045,00 59 045,00 

Kapitálové 

výdavky 
19 589,91    

Finančné 

výdavky 
    

     

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

6.1. Majetok  

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

 

Názov Skutočnosť 
2018 

Skutočnosť 
2019 

Predpoklad na 

rok 2020 
Majetok spolu 635070,07 635070,07 635070,00 

Neobežný majetok 

spolu 

606 609,77 606609,77 606609,00 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

   

Dlhodobý hmotný 

majetok 

589 417,35 589417,35 589417,00 

Dlhodobý finančný 

majetok 

17 192,42 17192,42 17 192,00 

Obežný majetok spolu 27922,14 15 498,34 15 498,00 

    

z toho :    

Zásoby    

Zúčtovanie medzi 

subjektmi VS 

   

Dlhodobé pohľadávky    
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6.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2019 

Predpoklad 

na  rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

635070,07 603729,85 603729,00 

Vlastné imanie  78037,39 83937,96 83937,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely     

Fondy    

Výsledok hospodárenia  78037,39 83937,96 83937,00 

Záväzky 21232,67 3838,03 3838,00 

z toho :    

Rezervy  630,00 630,00 630,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

   

Dlhodobé záväzky 382,32 289,05 289,00 

Krátkodobé záväzky 5530,35 2918,98 2918,00 

Bankové úvery a výpomoci    

Časové rozlíšenie 535800,01 515953,86 515953,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku – prírastky majetku: 

 

-prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – úvery neboli prijaté 

 

 

 

 

 

Krátkodobé pohľadávky  1445,32 478,15 478,00 

Finančné účty  26476,82 15020,19 15020,00 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 

   

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

   

Časové rozlíšenie  538,16 296,23 296,00 
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6.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1204,16 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   126,16           184,02 

 

6.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   21232,67 3838,03 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok poplatok za odvoz odpadu 130,00 Eur , daň z nehnuteľností 

144,02Eur. 

- nárast/pokles záväzkov – decembrové mzdy 1779,78 Eur, odvody 1061,03 Eur daň 

z miezd 131,83 Eur , tvorba sociálneho fondu za rok 12/2019 10,43 Eur vyplatené 

v januári 2020, 

Rezerva na vykonanie auditu r. 2019 – 550,00 Eur 

Rezerva na prevádzkové výdavky r. 2019 – 80,00 Eur 

Účet sociálneho fondu, zostatok – 289,05 Eur 

 

7. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
K 31.12. 2018 

Skutočnosť 
K 31.12. 2019 

Predpoklad 
rok 2020 

Náklady spolu: 

V tom: 

108482,15 111 828,55 111 828,00 

50 – Spotrebované nákupy 12174,86 14461,04 14461,00 

51 – Služby 30948,61 17298,63 17298,63 

52 – Osobné náklady 31855,98 39948,50 39948,00 

53 – Dane a  poplatky 69,96 55,68 55,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1664,70 96,85 96,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

30649,00 37074,60 37074,00 

56 – Finančné náklady 1119,04 1143,85 1143,00 
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57 – Mimoriadne náklady    

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

   

59 – Dane z príjmov    

Výnosy spolu: 

V tom: 

108482,15 111 828,55 111828,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

   

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

   

62 – Aktivácia    

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

47476,46 54804,71 54804,00 

64 – Ostatné výnosy 2721,25 6029,40 6029,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

620,00 630,00 630,00 

66 – Finančné výnosy    

67 – Mimoriadne výnosy    

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

57715,85 56265,01 56265,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

321,41 5900,57 5900,00 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 5900,57 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

51 – pokles nákladov na služby – výdavky čerpané na kultúrne podujatia 13 649,98 Eur  

- Nárast nákladov na údržbu verejnej zelene 7000,00 Eur  

568 - Finančné náklady - nárast oproti roku 2018 o 24,81 Eur  

Výnosy:  

63- Daňové a colné výnosy -narástli o 7328,25 Eur 

64 - Ostatné výnosy: narástli v roku 2019 o 3308,15 Eur 

69 – výnosy z transferov:poklesli o 1450,84 Eur 

693 – výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR: poklesli o 19231,55 Eur  

694 – výnosy z kapitálových transferov od štátneho rozpočtu narástli  o 2964,97 Eur  

695- výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie  

696 – Výnosy z kap. transferu od EU: nárast o 5522,64 Eur  

697 – od ostatných subjektov na bežné výdavky nárast o 10493,10 Eur 
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8. Ostatné  dôležité informácie  

8.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

prijatých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

     ŠR Bežné výdavky-stavebníctvo a komunikácie 205,04 205,04 0,00 

     ŠR Bežné výdavky-životné prostredie 14,68 14,68 0,00 

     ŠR Bežné výdavky-hlásenie obyvateľstva 95,41 95,41 0,00 

     ŠR Bežné výdavky-voľby 1683,76 1329,39 354,37 
Vrátené do ŠR 

     ŠR Bežné výdavky na cestné hospodárstvo 6,78 6,78 0,00 

     ŠR Bežné výdavky-DHZ 3000,00 3000,00  

     ŠR DHZ kapitálové výdavkyz roku 2018 14 690,00 14690,00 0,00 

     ŠR Úrad práce soc.vecí a rodiny-refundácie 7855,88 7855,88 0,00 

   Spolu:  27 551,55 27197,18 354,37 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Športové podujatie 

DHZ 

750,00 750,00 0,00 

Deň dôchodcov 652,68 652,68 0,00 

Bazový festival 2500,00 2500,00 0,00 

Deň detí 500,00 500,00 0,00 

Spolu                4402,68             4402,68                       0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom 

 

 
 

Právnická osoba 
Suma prijatých finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

OOCR bežné výdavky 

Bazový festival 
750,00 750,00 0,00 

Od FO bežné výd. - Deň dôchod. 120,53 120,53 0,00 

Od ost. subj.- PD Donau farm 

Bežné výd. - Deň detí 

300,00 300,00 0,00 

Spolu: 1170,53 1170,53 0,00 

 

 

 

8.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu na vykurovanie a obnovu  kostola pl 

v hodnote 1514,91 Eur. 

 
 

Právnická osoba 

-1- 

Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Obec Kyselica-bežný výdavok-

Transfery cirkvám 

 

Obnova kostola 

514,91 

 

 

1000,00 

514,91 

 

 

      1000,00 

 Preplatok bol 

vrátený na účet 

obce v januári 

2019 

Spolu: 1514,91 1514,91 
 

 

 

 

 

 

 

8.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Obec v roku 2019 nemala žiadne investičné akcie. 
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Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu: 

 

 

- 2 - 

Suma  

prijatých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4  

 

 

- 5 - 

     

     

     

     

 

8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Vybudovanie nového detského ihriska  

- Modernizácia v kultúrnom dome 

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená: 

Do vyhotovenia Výročnej správy sa nenastali riziká a neistoty. 

 

 

Vypracovala:          

Katarína Kajdacsyová     Erika Orosz Ágošton 

 

V Kyselici, dňa 19. júna 2020 

 

 

Schválil:  

Výročná správa obce bola  vzatá na vedomie obecným zastupiteľstvom dňa 17.07.2020 . 
 

 

Prílohy: 

 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 

 

 

 


