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1. Úvodné slovo starostu obce 

      

Vážení spoluobčania, 

 

Výročná správa Obce Alekšince a jej konsolidovaného celku za hodnotené rozpočtové 

obdobie 2019 je zostavená v zmysle ustanovenia § 20 až 22 Zákona č. 431/2002 o 

účtovníctve, ako povinnosť účtovnej jednotky zostaviť výročnú správu možnosťou zostavenia 

spojenej výročnej správy za konsolidovaný celok obce pri zohľadnení vzájomných vzťahov 

medzi účtovnými jednotkami konsolidovaných subjektov. 

 

Konsolidovaná výročná správa Obce Alekšince za rok 2019 je dokumentom, ktorý 

prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí ako obec hospodárila v uplynulom roku, poskytuje aj 

základné informácie o majetku a finančnej situácií konsolidovaného celku i jej jednotlivých 

súčastí a rozpočtových organizácií.  

 

Konsolidovaná výročná správa obce je prehľadom aj toho, čo všetko sme dokázali vlastným 

pričinením a spoločným úsilím. Doterajšie výsledky umocnia naše presvedčenia, že sme 

súčasťou riešení a nie problémov, že spoločne vieme presadzovať oprávnené požiadavky 

samosprávy a občanov, že postavenie samosprávy záleží aj od nás, od nášho vzťahu k 

princípom a hodnotám.  

 

Hospodárenie obce, hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami obce vytvára 

predpoklad pre ďalší rozvoj obce, čo krok za krokom napomôže pri realizácií zámerov a 

programov v ďalšom období. 

 

Ďakujem za spoločné úsilie a verím, že dosiahnuté výsledky v hodnotenom období prispeli ku 

skvalitneniu života obyvateľov našej obce. 

 

 

S úctou    

 

 

 

         Radoslav Ťapušík 

             Starosta obce 
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2. Identifikačné údaje konsolidovaného celku 

 

 

  

Názov účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou, Alekšince 395 

Sídlo účtovnej jednotky Alekšince 

IČO 37865510 

Dátum zriadenia  01.04.2002 

Spôsob zriadenia Škola s právnou subjektivitou 

Názov zriaďovateľa Obec Alekšince 

Sídlo zriaďovateľa Alekšince 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Výchova a vzdelávanie v ZŠ a MŠ 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Radoslav Ťapušík – starosta obce od 

30.11.2018 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 

a priezvisko/ 

Ing. Anton Kušnír od 30.11.2018 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

9 

Počet riadiacich zamestnancov  1 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  Valéria Skokanová, Ing. Martina Bezeková : 

úsek vnútornej správy a organizačno-

administratívny 

Mgr. Miriama Klačanová : úsek finančný 

a správy majetku, personálnej agendy  

Jana Baumanová : úsek dane a poplatky 

Eva Cebová: samostatný odborný referent  

Peter Skokan: správca  

Peter Tichý, Petr Hofman  

Vladimíra Kudryová: doručovateľka, 

Názov účtovnej jednotky Obec Alekšince 

Sídlo účtovnej jednotky 389, Alekšince 951 22 

Právna forma Právnická osoba – obec sa riadi zákonom  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v z.n.p. a Ústavou SR 

Dátum založenia/zriadenia 1991 

Spôsob založenia/zriadenia  Zo zákona 

IČO 00 30 77 26 

DIČ 2021062681 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia  

obce a o potreby jej obyvateľov 

Iné všeobecné údaje 1696 obyvateľov 
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upratovačka ( 2015 na MD) 

Sylvia Rosypalová: doručovateľka, upratovačka 

(zastupovanie počas MD) 

Základné orgány obce Obecné zastupiteľstvo: 

 

Ing. Pavel Božík – od 30.11.2018 

Peter Čačaný - od 30.11.2018 

Ing. Andrej Lipka – od 08.03.2019 

Ing. Anton Kušnír – od 30.11.2018 

Richard Ivančo – od 29.11.2018 

Ľubica Beneová – od 29.11.2018 

Ing. Vladimír Pleva – od 29.11.2018 

 

 

Starosta:  

 Radoslav Ťapušík od 30.11.2018  

 

Kontrolór obce: 

Ing. Anton Zaťko od 30.04.2015 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve 

Od 13.03.2019 

Komisia pre financovanie, hospodárstvo, 

legislatívu, prácu v Mikroregióne, VÚC 

a medzinárodnú spoluprácu: 

 Predseda: Ing. Anton Kušnír MBA,  

Člen: Ľubica Beneová, Mgr. Richard Ivančo 

 

Komisia pre výstavbu, životné prostredie, a 

ochranu verejného poriadku: 

Predseda: Ing. Andrej Lipka 

Člen: Ing. Pavel Božik, Peter Čačaný 

 

Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a 

šport: 

Predseda: Ing. Vladimír Pleva 

Člen: Ing. Anton Kušnír MBA, Ľubica Beneová 

 

 

 

Štatutárny zástupca (meno 

a priezvisko) 

Funkcia 

PaedDr. Adriana Novosadová od 1.8.2015 – 

30.06.2019 

Mgr. Jana Košútová od 01.07.2018 – 13.08.2019 

Mgr. Martina Kapitánová od 14.08.2019 

Štatutárny zástupca (meno 

a priezvisko) 

Funkcia  

PaedDr. Daniela Kušnírová – zástupca ZŠ od 19. 

08. 2019 

Edita Línerová – zástupca MŠ od 1.9.2017 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

30 

- Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia  

- počet vedúcich zamestnancov  

30 

 

 

http://www.aleksince.sk/obec/komisie/komisia-pre-financovanie-a-hospodarstvo/
http://www.aleksince.sk/obec/komisie/komisia-pre-vystavbu/
http://www.aleksince.sk/obec/komisie/komisia-pre-vystavbu/
http://www.aleksince.sk/obec/komisie/komisia-pre-skolstvo/
http://www.aleksince.sk/obec/komisie/komisia-pre-skolstvo/
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2 

- rozpočtové organizácie zriadené 

účtovnou jednotkou (názov, sídlo) 

Základná škola s materskou školou, Alekšince 395 

         

 

4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a jej obyvateľov, zabezpečovanie kvalitných             

služieb pre obyvateľov obce ako aj návštevníkov. 

 

Vízie obce:  Zvýšenie kvality života občanov obce, oprava miestnych                    

komunikácií, vybudovanie oddychových zón pre rodiny. 

 

Ciele obce: Vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých obyvateľov obce, podporovať 

kultúrny a spoločenský život obyvateľov a návštevníkov obce. 

 

 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku obce 

 

 

 

 
 

 
a.) 

 1. Obec Alekšince je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky 

a združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 

 

2. Obec Alekšince je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

 

3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a 

obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 

 

4. Územie obce tvorí katastrálne územie Alekšince. 

 

5. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
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majetku. Samosprávnu pôsobnosť obce upravuje osobitný zákon (Ústava Slovenskej 

republiky), ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická alebo fyzická 

osoba. 

 

6. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce: 

a) orgánmi obce, 

b) hlasovaním obyvateľov obce, 

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce. 

 

7. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj 

z ďalších zdrojov. 

 

Vlastnými príjmami obce sú v rozsahu podľa osobitných predpisov (zákon č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy): 

a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), 

b) výnosy miestnych daní a poplatkov, 

c) podiely na daniach v správe štátu, 

d) výnosy z pokút uložených za priestupky, 

e) iné príjmy. 

 

8. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom 

rozpočtovom roku. 

 

9. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a ňou zriadených organizácií a majetkové práva 

obce. 

 

10. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a iné interné akty obce (zákon 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom obce). 

 

11. Orgánmi obce sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov : 

a) obecné zastupiteľstvo, 

b) starosta obce Alekšince. 

 

b.)  

Charakteristika Základnej školy a Materskej školy Alekšince 

 

Základná škola Alekšince sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí malebnej obce 

západného Slovenska neďaleko mesta Nitra. 
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Je plno organizovanou školou s právnou subjektivitou. Súčasťou školy je materská škola, 

školský klub detí, školská jedáleň, telocvičňa a krásny školský areál s multifunkčným 

športovým ihriskom. 

   

Okrem bežného výchovno - vzdelávacieho procesu sa škola zameriava na environmentálnu 

výchovu, zvyšovanie počítačovej gramotnosti, rozvoj športu, zmysluplné využívanie voľného 

času. Na škole sa vyučujú dva cudzie jazyky - anglický jazyk a nemecký jazyk. 

  

S modernými IKT sa žiaci oboznamujú v počítačovej učebni vybavenej počítačmi s 

pripojením na internet, data videoprojektorom, interaktívnou tabuľou, tlačiarňou.  

  

Škola má novozriadenú interaktívnu učebňu, ktorá je vybavená počítačom, data 

videoprojektorom a interaktívnou tabuľou. 

  

Základnou prioritou školy je zabezpečenie kvalitného edukačného procesu postaveného na 

humanistických princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní. 

  

Dlhodobou víziou školy je vychovávať zdravé, vzdelané, pracovité a úspešné deti. Tejto vízii 

je podriadená aj realizácia projektov školy zamerané na skvalitnenie vzdelávania. 

  

V rámci záujmovej činnosti ponúkame kvalitné voľno časové aktivity v 10 krúžkoch 

zameraných na šport, počítače (programovanie), umeleckú činnosť a jazyky. 

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

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

 

Obec Alekšince sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v severozápadnej časti okresu 

Nitra. Z hľadiska novej hierarchizácie sídiel podľa nového územno-správneho členenia 

Slovenska schváleného Vládou SR (11/1996), je obec Alekšince charakterizovaná ako 

vidiecky priestor. Patrí do okresu Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

Obec charakterizujeme ako vidiecky priestor, ktorý predstavuje čo do vzniku a formy 

pôdorysu typ prírodného charakteru s nepravidelným pôdorysom budovaným bez plánu. 

Vznikla ako primárny útvar prispôsobujúci sa viac prírodným pomerom a nerovnému terénu. 

Z hľadiska pôdorysnogenetického ide o hromadnú dedinu, ktorá vznikla pozvoľným a 

neorganickým vývojom so zástavbou pozdĺž ciest. Zastavaná časť územia obce Alekšince nie 

je kompaktná a kontinuálne previazaná. Dôvodom je skutočnosť, že obec vznikla postupným 

spojením štyroch samostatných obytných častí : 

-staré Alekšince tvorila zástavba pozdĺž potoka Andač a centrum obce s obchodom a školou 

v celkovej dĺžke cca 1,5 km 

-pri štátnej ceste smerom na Andač bola časť Gecovské 
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-pri hlavnej ceste Nitra-Hlohovec to bol majer Žomboch 

-smerom na juh ku Veľkým Zálužiam to bol majer Lahne 

 

Riešené územie obce Alekšince je dnes priestorovo vymedzené hranicami zastavaného 

územia obce k 1.1.1990 a hranicami katastrálneho územia obce. 

Alekšince sú evidované ako samostatná obec. Podľa Zákona SNR č. 369/90 o obecnom 

zriadení podľa §1 "Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, 

združenie občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi 

finančnými zdrojmi". 

Podľa "Koncepcie územného rozvoja Slovenska" (KÚRS 2001), ktorá bola prerokovaná vo 

Vláde SR a podľa schválených "Zásad pre realizáciu územného rozvoja Slovenska" 

(11/1994), sídelný systém Slovenska pozostáva z : 

a/ vidieckeho priestoru 

b/ centier osídlenia 

c/ ťažísk osídlenia 

d/ sídelných rozvojových osí 

 

Obec sa nachádza cca 15 km severozápadným smerom od mesta Nitry, 30 km juhozápadne od 

Topoľčian a 15 km juhovýchodne od Hlohovca. 

Táto skutočnosť, ako i aj vhodné prírodné a klimatické podmienky vytvárajú predpoklad, že 

rozvoj obce, ktorá sa nachádza v blízkosti krajského i okresného mesta Nitra, nie je ukončený 

a má predpoklady ďalšieho rozvoja. 

Podľa KURS 2001 je schválená nasledovná hierarchia pridružených sídiel: 

Nitra - centrum prvej skupiny. 

Alekšince - vidiecky priestor. 

Alekšince spadajú z hľadiska makrokocepcie sídelných štruktúr do - nitrianskeho ťažiska 

osídlenia, ako aglomerácie celoštátneho významu. 

Alekšince sa nachádzajú vo vidieckom priestore v blízkosti ponitrianskej rozvojovej osi (KN 

– NZ - NR – TO – PD). 

 

Tvorba sídelných štruktúr je podľa KÚRS založená na princípe vytvárania územných ťažísk 

osídlenia s centrami osídlenia a na princípe sídelných rozvojových osí. Návrh ÚPN VÚC 

Nitrianskeho kraja, vzhľadom na súčasné väzby ako i podľa "Zásad priestorového rozvoja a 

usporiadania územia ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja" z roku 1998 vymedzuje pre daný region 

za ťažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu "Nitrianske ťažisko osídlenia" 

(podľa KURS 2001 - centrum osídlenia). 

 

U vidieckeho priestoru je žiaduce podporovať jeho rozvoj v zmysle vytvorenia rovnocenného 

životného priestoru obyvateľov so zohľadnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných 

špecifík a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárskej a kultúrnej infraštruktúry. 

 

Katastrálne územie obce Alekšince pozostáva z jedného katastra a rozprestiera sa v údoliach 

a kopcoch na juhozápadnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. 
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Z veľkej časti tvorí tento odlesnený rovinný až pahorkatinový chotár poľnohospodárska pôda 

v malom množstve sú zastúpené vinice. Ucelená plocha lesného porastu je len v lokalite 

Hájiček a miestami pri vodných tokoch sa nachádzajú útržkovité plochy teplomilných dúbrav 

s hrabom. Hlavnou dolinou a cez stred obce tečie z juhozápadu na severovýchod potok Andač 

napájaný ďalšími piatimi malými prítokmi prameniacimi v bočných dolinách, ktorý ústí do 

riečky Radošinka. Cez obec prechádza železničná trať č.123 Leopoldov – Kozárovce a 

stredom obce št.cesta III./č.51312 Alekšince – Zbehy, z ktorej odbočuje št. cesta III./51314 

Alekšince – Lukáčovce. Komunikačne je obec napojená na št. cestu II./513 Nitra – Hlohovec, 

ktorá sa dotýka samotnej obce v časti Žomboch. 

Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí cca 160 m n.m. (potok Andač pri 

opustení k.ú.) až po 232 m n.m. (lokalita Skrky na hranici k.ú. Zbehy). Stred obce má výšku 

165 m n.m. 

 

Obec Alekšince nemá charakter rekreačnej obce. Jedná sa o vidiecke sídlo nachádzajúce sa 

poblíž centra osídlenia regionálneho významu. 

Zastavané územie obce sa nachádza v dvoch samostatných lokalitách : 

- v severnej časti katastrálneho územia obojstranne na brehoch potoka Andač a pozdĺž ciest 

III/51312 a III/51314 je vlastná obec, 

- v južnej časti katastrálneho územia sa nachádza samostatná časť Lahne (bývalý majer). 

Prevažnú časť pôdorysu vlastnej obce tvorí bytová zástavba sústredená v hraniciach 

zastavanej časti obce. Základy urbanistickej kompozície obce sa postupne prispôsobovali 

prírodným danostiam priľahlého územia - terénny relief - vodné toky - cestné komunikácie. 

Okolie zastavanej časti tvorí intenzívne obrábaný pôdny fond, vinohrady a lesný fond. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 113 obyv. na km2, k 31.12.2019 je počet obyvateľov 1 699 

Národnostná štruktúra : 99,41 % obyvateľov je slovenskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov sú katolíci 

Vývoj počtu obyvateľov :  Počet obyvateľov k 31.12.2018  = 1 706 

                                        Prisťahovaní                              =   25 

                                       Odsťahovaní                            =   35 

                                        Narodení                                  =   23 

                                        Zomrelí                                     =   20 

                                        Počet obyvateľov k 31.12.2019  = 1 699 
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5.3. Symboly obce 

ERB 

 

Patrónkou obce je sv. Anna, ktorej vyobrazenie sa používalo na obecných písomnostiach už 

od 18. storočia. Obecné zastupiteľstvo v snahe uchovať miestnu svätoannenskú tradíciu 

schválilo na mimoriadnom zasadnutí dňa 18.6.1996 znak obce (erb) a z neho odvodenú pečať 

a zástavu obce. Znak obce ja heraldická štylizácia sv. Anny, ktorá bola zobrazená ako žena s 

dieťaťom a knihou (sv. Anna – matka panny Márie Bohorodičky). Kniha v znaku obce sa 

vysvetľuje ako Starý Zákon s prísľubmi budúceho narodenia Mesiáša, z ktorého sv. Anna 

vyučuje svoju dcéru. Ľalia symbolizuje ustavičné panenstvo Márie. Obidva tieto symboly 

/kniha a ľalia / spolu v kresťanskej tradícii určujú len sv. Annu. Farebné stvárnenie erbu je 

dané tým, že hlavnou farbou sv. Anny býva zelená. Kniha je žltá (zlatá), ľalia býva biela 

(strieborná). Na základe tohto vznikol znak obec: V zelenom štíte nad zlatou zatvorenou 

knihou strieborná ľalia. 

  

PEČAŤ 

 

  

VLAJKA 
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5.4. História obce: 

Hoci archeologické nálezy dokladujú osídlenie chotára Alekšiniec už od staršej doby 

kamennej, písomné pramene nám zachytávajú existenciu Alekšiniec pomerne neskoro – až v 

polovici 12. str. Prvá písomná zmienka o obci Alekšince je z roku 1156 ako „villa Alexu“. 

Podľa veku najstarší nález z obce predstavuje limnokvarcitové čepeľové škrabadlo so staršej 

doby kamennej. Vyrobil ho praveký človek pred viac ako 20 000 rokmi- počas poslednej 

doby ľadovej pred n.l.. Najstaršie evidované archeologické nálezy sa v obci našli v čase 

budovania železničnej trate Leopoldov – Zbehy.  

  

Pôvod mena obce a presnú dobu jej založenia nemožno zistiť. Isté je iba toľko, že pôvodne 

bolo tuná iba niekoľko zemianskych majetkov. Snáď sa prvý z majiteľov volal Alex, alebo 

Alexi a z toho potom súborným premenovaním vznikol názov Alekšince. Z rokov 1773 - 

1808 poznáme viacero takýchto pomenovaní Alekšiniec. V úradnej korešpondencii sa 

označovali najmä pomaďarčeným pojmom Elecske( aj Elecschke), ale prevaha slovenského 

obyvateľstva si vynútila používanie slovenského názvu Alaxinetz alebo Alaxincze (1773) 

Alaxince (1786), Alakssince (1808) . Darovacia listina kráľa Ladislava IV. Kumánskeho z 

roku 1275 uvádza, že prvým svetským majiteľom Alekšiniec bol rytier nitrianskeho hradu 

Densa. Alekšince sa stali terčom tatárskeho plienenia, väčšina obyvateľov zahynula a viac ako 

tri desiatky rokov ostali Alekšince opustené. V roku 1275 získali opustený kráľovský majetok 

(Elekchy) rytieri Vítkovci zo susedných Rišňoviec . V roku 1531 bola obec úplne vypálená, 

život sa do nej vracal len veľmi pomaly. Zo súpisu obývaných domov sa v roku 1598 

dozvedáme, že v Alekšinciach bolo v tomto roku 45 obývaných domov. V roku 1601 boli 

opätovne Alekšince vypálené krymskými Tatármi. Až v roku 1606 sa znovu obnovil život v 

obci. V 19. stor. v závere novoveku boli v obci vystavané dva kaštiele Rafaelom Jánossym a 

Imrichom Dezasse. V roku 1664 je záznam o platení daní Turkom. V roku 1715 bolo v obci 

narátaných 13 stále obývaných domácností. V jednej domácnosti žilo aj viac rodín, preto 

nemožno odhadnúť počet obyvateľov. Alekšince už vtedy spravovala obecná samospráva na 

čele s richtárom, lebo z roku 1729 poznáme pečatidlo, ktoré je uložené vo Vlastivednom 

múzeu v Hlohovci. Toto pečatidlo bolo podkladom pre schválenie erbu obce v roku 1996. Erb 

pozostáva z týchto symbolov: na zelenom pozadí je umiestnená zlatá zavretá kniha a 

strieborná ľalia. Sú to atribúty patrónky obce- sv. Anny. 

  

Začiatkom 40.rokov 18 stor. sa uvádzajú Juraj Görögh a Juraj Neppel, ktorí podnietili 

dostavbu a vysvätenie kaplnky. Kaplnka mala podľa správy z roku 1841 iba dva malé zvony. 

V krypte kaplnky boli pochovaní aj ďalší miestny šľachtici: Jozef Bacskády s manželkou 

Annou,Mikuláš Sándor,Ján Bartakovics. Kaplnku dal na svoje náklady v roku 1841 opraviť 

Gabriel Jánossy. Rozsiahla rekonštrukcia bola urobená v roku 1939, kde z pôvodnej kaplnky 

zostala sakristia pre kňaza a z dostavby vznikol kostol. V roku 1942 sa do obce sťahovali 

obyvatelia zo zatopených dedín vtedy stavanou Oravskou priehradou, ktorí so sebou priniesli 

časť kostolnej výbavy. V roku 1959 sa kostol dobudoval do terajšej podoby. V obci sa 

nachádza aj ďalšia pamiatka z druhej polovice 18. stor. a je ňou socha sv.Jána Nepomuckého.  

  

V rokoch 1736-1889 patrila časť obce rodine Ocskay z Očkova.  
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V štatistickom súpise z rokov 1778-1779 sa uvádza aj majer Bessenyö, jeden drevený mlyn a 

rybník. Miestna tradícia tvrdí, že už v 17. stor. boli v Alekšinciach v úžľabine zvanej Dúl 

(Gecovské) objavené dva pramene. Jeden kyslý- dobrý na pitie, druhý teplý, sírový- vhodný 

na liečebné kúpele. Neskôr tu mali byť postavené aj drevené kúpele, ale kedy zanikli 

nevieme.  

  

Zachovaný dokument, kde je uvedené meno richtára Jána Zattyko je z roku 1771. V roku 

1919 bol richtárom Alekšiniec Jozef Urczikan 

  

V 19. stor. kúpil kaštieľ ( grófa Imricha Dezasse ) aj s pozemkami Jozef Dentelbaum.  

Koniec 19. stor. a začiatok 20. storočia sa niesol v znamení maďarizácie, ktorú pocítili aj 

obyvatelia Alekšiniec. Pohnuté udalosti 20. storočia, najmä dve svetové vojny, neobišli ani 

našu obec. Počas vojnových rokov, ani v dôsledku vysťahovalectva, nedošlo v obci k 

nejakému dramatickému úbytku obyvateľstva. 

  

Nárast obyvateľov nastal najmä po príchode Oravcov v rokoch 1942 až 1953, ktorí museli 

opustiť svoj pôvodný domov v dôsledku výstavby Oravskej vodnej nádrže. Ako pamiatku na 

svoj rodný kraj si obyvatelia Ústia priniesli svoj stredný zvon, tzv. medián a z Osady oltár 

Božského Srdca Ježišovho. Príchod Oravcov priniesol tak kvantitatívnu (nárast obyvateľstva 

a domov), ako aj kvalitatívnu zmenu v spoločenskom a občianskom živote obce. 

  

Železničná trať Nitra- Hlohovec, ktorá prechádza obcou bola daná do užívania v roku 1898. 

Obcou preteká potok Andač, ktorý bol využitý na zriadenie rybníkov v roku 1942.  

Obec má poľnohospodársky charakter. Od roku 1989 miestna poľnohospodárska výroba 

prechádza recesiou. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie 

Škola má v súčasnosti 10 tried, 2 oddelenia školského klubu detí a 2 triedy v materskej škole.  

Školu navštevuje približne 157 žiakov z Alekšiniec a neďalekej obce Lukáčovce a 44 detí 

v materskej škole. Výchovu, vzdelávanie a chod základnej školy a materskej školy 

zabezpečuje 30 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Ambulancia pre dospelých Maralex s.r.o. –  lekár MUDr. Prosnanová 

- Lekáreň Aquincum 

 

6.3.  Stavebný poriadok 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a cestných komunikácií 

zabezpečuje Spoločný stavebný úrad so sídlom na Mestskom úrade vo Nitre.  
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6.4. Sociálne zabezpečenie 

Obec prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje dôchodcom donášku obedov. 

 

6.5. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život obci zabezpečuje obec v spolupráci s miestnymi organizáciami, 

učiteľkami a deťmi zo Základnej a materskej školy.  

Už sa stalo tradíciou, že počas roka obec organizuje kultúrne podujatia či už Fašiangy, Deň 

Matiek, Úcta k starším, Vianočné trhy, stretnutie s Mikulášom, Privítanie do života alebo 

Novoročný ohňostroj.. 

Obec ponúka svojím občanom možnosť zapožičania kníh v obecnej knižnici, v ktorej obce 

pravidelne dopĺňa knižný fond. 

 

6.6. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- COOP Jednota SD Nitra – predajňa potravín 

- Potraviny DEKORA 

- Pohostinstvo u Fuňa 

- Pohostinstvo Zlatý Kaprík 

- Pizzeria Alekšince 

- Slovenská pošta a.s. 

 

       Firmy v obci: 

       -      EURO VAT s.r.o. 

       -      Pila – Alekšince 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

  

Rozpočet obce poskytuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, hodnotenie plnenia 

programov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch 

a výnosoch z podnikateľskej činnosti a údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Obec 

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový. Rozpočet sa 

vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy 

a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.  
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Hospodárenie obce  sa riadilo  podľa  schváleného rozpočtu   na rok  2019. Rozpočet obce a 

rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018  uznesením 

č. 28/2018 - OZ  a upravovaný  bol   nasledovne: 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 08.03.2019  rozpočtovým opatrením č. 39/2019 

- druhá zmena schválená dňa 11.04.2019 rozpočtovým opatrením č. 60/2019 

- tretia zmena  schválená dňa 28.06.2019 rozpočtovým opatrením č. 73/2019 

- štvrtá zmena  schválená dňa 30.08.2019 rozpočtovým opatrením č. 84/2019 

- piata zmena schválená dňa 18.12.2019   rozpočtovým opatrením č. 133/2019 

- šiesta zmena  - OZ zobralo na vedomie dňa 20.02.2020 uznesením č. 143/2020 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 

 

Rozpočet na rok 2019: 

 

 Schválený                        

Rozpočet                      

Skutočne 

Schválený                        

Rozpočet                      

Skutočne 

Schválený                        

Rozpočet                      

Skutočne 

Príjmy  celkom:                                      2 307 214 

 

2 884 312 

 

2 903 030.03 

Výdavky celkom:                                    2 307 214 

 

2 884 312 

 

 2 807 691.94 

 

Bežné  príjmy 1 147 714 

 

1 306 364 

 

1 324 305.66 

Bežné  výdavky 1 053 114 

 

1 231 213 

 

1 164 899.69 

 

Kapitálové príjmy                                          402 650 

 

510 650 

 

510 766 

Kapitálové  

výdavky                                 

1 221 920 

 

1 614 420 1 606 389.32 

 

Príjmové finančné  

operácie 

756 850 1 067 278 

 

1 067 958.37 

Výdavkové  

finančné operácie 

32 180 

 

38 679 

 

36 402.93 

 

 

Rozbor  plnenia celkových  príjmov  za rok  2019 (v €) 

 

Príjmy obec Alekšince: 

Rozpočet  na rok  2019 

/R/ 

Upravený 

rozpočet /UR/ 

Skutočnosť   

k 31.12.2019 

 %  plnenia 

/R/ 

%  plnenia 

/UR/ 

2 272 214 2 836 112  2 856 672.94 125.72 100.72 
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Z toho: 

Bežné  príjmy (v €) 

Rozpočet  na rok  2019  

/R/ 

Upravený 

rozpočet /UR/ 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 

%  plnenia /R/ %  plnenia 

/UR/ 

1 147 714 1 306 384 1 324 305.66 115.38 101.37 

     

 
Kapitálové príjmy (v €) 

Rozpočet  rok  2019 

/R/ 

Upravený 

rozpočet / UR/ 

Skutočnosť   

k 31.12.2019 

%  R % UR 

402 650 510 650 510 766.00 126.85 100.02 

 
Príjmové finančné operácie (v €) 

Rozpočet  rok  2019 

/R/ 

Upravený 

rozpočet / UR/ 

Skutočnosť   

k 31.12.2019 

%  R % UR 

756 850 1 067 278 1 067 958.37 141.10 100.06 

 

Bežné príjmy ZŠ s MŠ Alekšince: 

Rozpočet  na rok  2019 

/R/ 

Upravený 

rozpočet /UR/ 

Skutočnosť  

k 31.12.2019  

 %  plnenia 

/R/ 

%  plnenia 

/UR/ 

35 000 48 200  43 917.09 125.47 91.11 

 

Príjmové finančné operácie  ZŠ s MŠ (v €) 

Rozpočet  rok  2019 

/R/ 

Upravený 

rozpočet / UR/ 

Skutočnosť   

k 31.12.2019 

%  R % UR 

0.00 0.00 2 440   

 

 
Rozbor  čerpania celkových  výdavkov  za rok  2019 (v €) 

 

Rozpočet výdavkov Obce  Alekšince  bol  zostavený v programovej  štruktúre. V roku 2019  

bol rozpočet členený do 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. Výdavky obce 

boli čerpané v súlade so  schváleným rozpočtom a v súlade so zmluvami  o poskytnutí dotácií 

zo štátneho rozpočtu. 

Okrem členenia podľa  programovej  štruktúry je rozpočet výdavkov vnútorne členený na 

bežné výdavky a kapitálové výdavky. 

Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej 

oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce. 

Kapitálové výdavky obec vo väčšej časti využíva pri poskytnutí kapitálových transferov 

a realizovaní projektov. 

 

 

Rozbor  čerpania celkových  výdavkov  za rok  2019 (v €) 

 
Rozpočet  rok  

2019 /R/ 

Upravený rozpočet 

 / UR/ 

Skutočnosť   

k 31.12.2019 

% plnenia /R % plnenia /UR 

2 307 214 2 884 312 2 807 691.94 121.69 97.34 
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P.č. Program Rozpočet      

/R/ 

Upravený 

rozpočet 

/UR/ 

Čerpanie % 

plnenia 

/R/ 

% 

plnenia 

/UR/ 

1. Plánovanie, 

manažment,  

kontrola 

68 430 80 222 69 190.58 101.11 86.25 

2. Propagácia 

a marketing 
3 600 3 748 2 397.48 66.6 63.97 

3. Služby občanom 10 184 13 485 11 900.24 116.85 88.25 

4. Bezpečnosť, právo 

a poriadok 
14 860 14 860 9 919.68 66.75 66.75 

5. Odpadové  

hospodárstvo 
43 250 173 018 169 591.37 392.12 98.02 

6. Komunikácie 

a verejné 

priestranstvá 

16 805 21 857 19 870.07 118.24 90.91 

7. Vzdelávanie 551 759 669 844 666 380.67 

 

120.77 99.48 

8. Šport 37 100 45 100 33 520.95 90.35 74.33 

9. Kultúra 17 650 21 658 16 317.13 92.45 75.34 

10. Prostredie pre život 49 560 62 197 54 751.24 110.47 80.03 

11. Sociálne služby 

občanom 
15 500 16 445 14 458.74 93.28 87.92 

12. Administratíva 265 980 542 314 529 229.83 198.97 97.59 

13. Bývanie a obč. 

vybavenosť 
1 212 536 1 219 564 1 210 163.96 99.80 99.23 

  

SPOLU: 

 

2 307 214 

 

2 884 312 

 

2 807 691.94 

 

121.69 

 

97.34 

 
Bežné výdavky za rok 2019 (v €) 

Rozpočet  na rok  2019  

/R/ 

Upravený 

rozpočet /UR/ 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 

%  plnenia /R/ %  plnenia 

/UR/ 

     1 053 114    1 231 213 1 164 899.69 

 

 

     110.61 94.61 

 
Kapitálové  výdavky  za rok 2019 (v €) 

Rozpočet  na rok  2019  

/R/ 

Upravený 

rozpočet /UR/ 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 

%  plnenia /R/ %  plnenia 

/UR/ 

     1 221 920    1 614 420 1 606 389.32      131.46 99.50 

     

 

Výdavkové  finančné  operácie 

Rozpočet  na rok  

2019/R/ 

Upravený 

rozpočet  /UR/ 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 

% plnenia /R/ % plnenia 

/UR/ 

32 180 38 679 36 402.93 113.12 94.12 
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7.2. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 
 

Hospodárenie obce 2019 

Skutočnosť k 31.12.2019 

v Eur 

Bežné príjmy spolu 1 324 305.66 

z toho: bežné príjmy obce 1 280 388.57 

            bežné príjmy RO 43 917.09 

Bežné výdavky spolu 1 164 899.69 

z toho: bežné výdavky obce 500 207.87 

            bežné výdavky RO 664 691.82 

Bežný rozpočet 159 405.97 

Kapitálové príjmy spolu 510 766 

z toho: kapitálové príjmy obce 510 766 

            kapitálové príjmy RO 0.00 

Kapitálové výdavky spolu 1 606 389.32 

z toho: kapitálové výdavky obce    1 606 389.32 

            kapitálové výdavky RO 0.00 

Kapitálový rozpočet - 1 095 623.32 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 936 217.35 

Navýšenie schodku 8 196.40 

Navýšenie schodku 10 155.01 

Navýšenie schodku 2 440.00 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 957 008.76 

Príjmy z finančných operácií 1 067 958.37* 

Výdavky z finančných operácií 36 402.93 

Rozdiel finančných operácií 1 031 555,44 

PRÍJMY SPOLU 2 903 030.03 

VÝDAVKY SPOLU 2 807 691.94 

Hospodárenie obce 95 338.09 

Vylúčenie z prebytku 8 196.40 

Vylúčenie z prebytku 10 155.01 

Navýšenie schodku 2 440.00 

Upravené hospodárenie obce 74 546.68 

* zapojenie rezervného fondu a fondu rozvoja obce do rozpočtu 

 

Hospodárenie Obec Alekšince v roku 2019 zostavené podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy skončilo v skutočnosti so schodkom vo 

výške 936 217.35 EUR. 

 

Schodok rozpočtu zistený podľa §10, ods. 3 písmena a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje o : 
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     a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 196.40 Eur 

Dotácie zo ŠR: 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo 

ŠR v sume       8 196.40 Eur účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku a to: 

                - nevyčerpané prostriedky zo ŠR                196.40 Eur ( dotácia – dopravné žiakom) 

                 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR  8 000.00 Eur (kapitálová dotácia – 

výmena umelého trávnika) 

 

Dotácie je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

     b) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č. 

443/2010  Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. za rok 2019 

v sume 10 155.01 Eur. 

 

     c) nevyčerpané prostriedky z prijatých zábezpek na základe VZN  obce Alekšince č. 

1/2019 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Alekšince 

v sume 2 440.00 EUR 

 

 

Schodok rozpočtu v sume 957 008.76 EUR zistený podľa ustanovenia §10, ods. 3 písmena 

a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2019 

vysporiadaný: 

                   - z návratných zdrojov financovania         957 008.76 EUR 

 

Zostatok finančných operácií v sume 1 031 555.44 EUR, bol použitý na: 

 

   - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 957 008.76 EUR 

 

Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. . 

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

v znení neskorších predpisov v 74 546.68 EUR, navrhujeme použiť na: 

         - tvorbu rezervného fondu              74 546.68 EUR 
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7.3. Rozpočet na roky 2020 – 2022 

Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 606 981,00 1 424 773 1 275 755 1 275 755 

z toho :     

Bežné príjmy 409 847,65 1 290 017 1 275 255 1 275 255 

Kapitálové príjmy 65 140,24 99 091 500 500 

Finančné príjmy 128 890,96 35 665 0,00 0,00 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 598 156,18 1 424 773 1 229 571 1 223 731 

z toho :     

Bežné výdavky 324 893,65 1 214 532 1 167 691 1 161 851 
Kapitálové výdavky 173 668,35 132 111 30 000 30 000 

Finančné výdavky 44 461,88 78 130 31 880 31 880 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 
8.1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Používa sa na verejné účely a na výkon samosprávy 

obce. 

Rozbor  aktív a pasív: 

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Používa sa na verejné účely a na výkon samosprávy 

obce. 

Rozbor  aktív a pasív: 

A K T Í V A 

Názov KS k 31.12. 2019 v EUR ZS k 1.1.2019 

Majetok spolu  7 468 317.49 6 142 976.22 

Neobežný majetok spolu 6 998 974.07 5 728 868.96 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 34 120.31 17 382.16 

Dlhodobý hmotný majetok 

(pozemky, budovy , stavby znížené 

o oprávky,  

stroje , prístroje a zariadenia znížené 

o oprávky,  

dopravné prostriedky znížené o oprávky, 

drobný  

dlhodobý hmotný majetok znížený 

o oprávky,  

obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

– 

nedokončené hmotné investície obce) 

 

 

 

 

6 655 423.39 

 

 

 

 

5 402 056.43 

Dlhodobý finančný majetok 

Realizovateľné cenné papiere a podiely 

309 430.37 309 430.37 

Obežný majetok spolu 464 341.59 410 841.18 
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z toho :   

Zásoby ( materiál) 242.62 52.39 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 

(-Účet 355 – Zúčtovanie transferov 

rozpočtu obce  

a VÚC , v tom: mes. odpisy 

ZŠ/vlastné+cudzie  

zdroje  

- Účet 359 –Zúčtovanie transferov medzi 

subjektami VS 

 

 

 

0.00 

    

 

 

0.00 

Dlhodobé pohľadávky 0.00 0.00 

Krátkodobé pohľadávky  

(-Účet 315 – neuhradené odberateľské 

faktúry,  

-Účet 318  nedoplatky za  

vodné, k účtu 318 – alikv. Čiastka)  

-Účet 319 neuhradené dane 

z nehnuteľnosti, z pozemkov, zo stavieb 

prenesené z predchádzajúcich rokov   

-Účet 378 iné pohľadávky 

 

 

20 777.71 

  

 

20 836.36 

Finančné účty  

(Účet 211-pokladnica,  221 –zostatky na 

všetkých účtoch  

Obce, ceniny) 

 

 

443 321.86 

 

 

389 953.43 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0.00 0.00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0.00 0.00 

Časové rozlíšenie  

(účet 381 – náklady budúcich období – 

uhradené faktúry, predplatné,  

poistenie, členské, ...) 

(účet 385 – príjmy budúcich období) 

 

3 620.78 

 

 

1 381.05 

 

2 659.08 

 

 

607.00 

 

 

PASÍVA  

Názov KS k 31.12. 2019 v EUR ZS k 1.1.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 468 317.49 6 142 976.22 

Vlastné imanie 2 076 141.26 2 547 597.44 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0.00 0.00 

Fondy 0.00 0.00 

Výsledok hospodárenia  

(v tom:  

-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia  

minulých rokov  

-Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 

   

 

2 053 738.16 

 

 

22 403.10 

 

 

2 478 422.17 

 

 

69 175.27 

Záväzky 1 586 194.24 586 583.57 

z toho :   

Rezervy 1 800.00 1 200.00 
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(Účet 323 – rezerva na dovolenku a na 

audit) 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 

(Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané 

dotácie) 

8 196.40 10 299.20 

Dlhodobé záväzky 

 

1 258 957.79 535 345.76 

Krátkodobé záväzky 

(Účet 321 – neuhradené dodávateľské 

faktúry,  

účet 379 –iné záväzky, účet 336 – 

zúčtovanie  

s orgánmi sociálneho a zdravotného 

poistenia) 

 

76 010.05 

 

 

39 738.61 

 

Bankové úvery a výpomoci 

(Účet 461 – úver DEXIA) 

241 230.00 0.00 

Časové rozlíšenie 

(Účet 384-Výnosy budúcich období , 

odpisy obce  

+ ZŠ – cudzie zdroje) 

3 805 981.99 3 008 795.21 

 

 

8.2. Pohľadávky 

 

Pohľadávky Hodnota 

pohľadávok 

Opis 

Nedaňové pohľadávky 5 665.55 Nedaňové pohľadávky, vodné 

Daňové pohľadávky 14 743.78 Daň z nehnuteľnosti 

   

   

   

 

Nedaňové pohľadávky vznikli nezaplatením poplatku za vodné. 

Daňové pohľadávky vznikli nezaplatení poplatkov za daň z pozemkov, stavieb a TKO. 

 

 

8.3. Záväzky 

 
Stav záväzkov k 31.12.2019 

Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2019 

Druh záväzkov voči:  

Dodávatelia 11 775.81 

Zamestnanci 

Poslanci 

8 613.88 

   303.43 

Sociálne a zdravotné poistenia 5 585.07 

Daň z príjmov 1 246.26 

Ostatné záväzky 44 138.76 
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Stav úverov k 31.12.2019  

Veriteľ Účel 

 

Výška 

poskytnuté

ho úveru 

Ročná 

splátka 

istiny za 

rok 2019 

Ročná 

splátka 

úrokov za 

rok 2019 

Zostatok 

úveru 

k 31.12.2019 

Rok splatnosti 

SZRB Nákup 

nehnuteľnosti 

252 000.00 

EUR 

10 770.00 

EUR 

1 091.53 

EUR 

241 230.00 

EUR 

2029 

 

V roku 2019 obec uzatvorila Zmluvu o úvere na zakúpenie nehnuteľnosti Administratívna 

budova od firmy v sume 252 000.00 € s úrokovou sadzbou + 0,8 na základe uznesenia 

zastupiteľstva č.58/2019 zo dňa 11.4.2019. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2029, 

splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Stav úverov zo ŠFRB 

Záväzok Hodnota 

záväzku 

k 31.12.2019 v 

€ 

Hodnota záväzku 

k 31.12.2018 v € 

Opis 

Úver zo ŠFRB – 15 b.j. 158 394.50 166 867.66 Úver bol prijatý na výstavbu 

15-bj  v sume 263 227.78 € so 

splatnosťou do roku 2032.  

Úver zo ŠFRB – 6 + 9  b.j. 304 621.09 320 229.27 Úver bol prijatý na výstavbu 

6+9-bj  v sume 486 390.49 € so 

splatnosťou do roku 2037.  

Úver zo ŠFRB – 2x 12b.j. 745 298.41 0.00 Úver bol prijatý na výstavbu 

12+12-bj  v sume 746 850.00€ 

so splatnosťou do roku 2049. 

 

 

 

 

9. Hospodársky výsledok za rok 2019 – vývoj nákladov a výnosov 
 

Náklady 

 

Popis /číslo účtu a názov/  KS k 31.12. 2019 v 

EUR 

ZS k 1.1.2019 

a)  spotrebované nákupy   

501 - Spotreba materiálu  91 413.36 91 836.45 

502 - Spotreba energie 

- elektrická energia 

- voda 

- plyn 

-  

 

75 575.43 

 

72 570.89 

b)  služby   

511 - Opravy a udržiavanie 86 811.14 8 015.71 

512 - Cestovné 168.90 177.62 

513 - Náklady na reprezentáciu  3 229.80 3 245.08 
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518 - Ostatné služby  154 904.91 118 798.35 

c)  osobné náklady   

521 - Mzdové náklady  541 300.44 463 375.30 

524 - Zákonné sociálne náklady 188 629.64 162 273.85 

525 – Ostatné sociálne poistenie 677.28 637.44 

527 - Zákonné sociálne náklady  12 028.27 10 381.35 

528- Ostatné sociálne náklady 11 094.49 8 737.36 

d)  dane a poplatky   

532 - Daň z nehnuteľností   

538 - Ostatné dane a poplatky 244.50 496.00 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky    

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov  

 

383 898.46 

 

 

308 935.37 

 

553 - Tvorba ostatných rezerv 1 800.00 1 200.00 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek 

- k daňovým pohľadávkam 

- k nedaňovým pohľadávkam 

  

f) finančné náklady   

561 - Predané CP a podiely   

562 - Úroky 11 533.00 10 157.82 

568 - Ostatné finančné náklady 

-  

5 452.44 5 452.44 

g)  mimoriadne náklady   

572 - Škody   

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 

  

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do 

RO, PO zriadených obcou alebo VÚC 

- bežný transfer xxx 

- zúčtovanie kapitálového transferu u 

zriaďovateľa 

 

 

 

 

 

 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 

ostatným subjektov verejnej správy 

- bežný transfer xxx 

  

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 

subjektov mimo verejnej správy 

- bežný transfer xxx 

 

18 375.45 

 

17 500.00 

587 - Náklady na ostatné transfery 

- bežný transfer xxx 

  

588 - Náklady z odvodu príjmov 

- predpis odvodu príjmov RO 

  

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov 

- predpis budúceho odvodu príjmov RO 

  

i) ostatné náklady   

541 - ZC predaného DNM a DHM 422.66 2 528.29 

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania   

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania   

546 - Odpis pohľadávky   
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-  

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

-  

6 219.37 2 992.31 

549 - Manká a škody 0.00 0.00 

 

Výnosy 

 

Popis /číslo účtu a názov/  KS k 31.12. 2019 v 

EUR 

ZS k 1.1.2019 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar    

602 - Tržby z predaja služieb 

- školné 

- strava 

- kopírovacie služby 

- vyhlasovanie rozhlasom  

-  

 

 

44 085.41 

 

 

33 123.71 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

c)  aktivácia   

624 - Aktivácia DHM   

   

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov   

632 - Daňové výnosy samosprávy 

- podielové dane 

- daň z nehnuteľností  

- daň za psa 

-  

 

 

652 197.13 

 

 

583 359.85 

633 - Výnosy z poplatkov  

- správne poplatky  

- nájomné za byty 

- príjmy z prenajatých budov, priestorov 

- ostatné poplatky  

 

 

93 054.33 

 

 

104 452.59 

e)  finančné výnosy   

661 - Tržby z predaja CP 

- predaj akcií  

  

662 - Úroky 968.71 1 271.48 

668 - Ostatné finančné výnosy 

-  

  

f) mimoriadne výnosy   

672 - Náhrady škôd   

g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC   a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC                      

  

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, 

VÚC 

- bežný transfer na školský klub 

- bežný transfer na školskú jedáleň  

-  

 

 

 

 

 

 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu 

obce, VÚC 
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- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

- bežný transfer na  

-  

 

468 803.46 

 

406 246.52 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo 

ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

 

223 428.54 

 

174 763.09 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ 

-  

  

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 

EÚ 

- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 

 

3 161.04 

 

3 161.04 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy 

-  

 

6 300.00 

 

900.00 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy 

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

 

2 058.16 

 

1 554.64 

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových 

príjmov 

- zinkasované príjmy RO 

  

h)  ostatné výnosy   

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania   

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania   

648 - Ostatné výnosy 

-  

43 156.73 47 740.46 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového 

rozlíšenia 

  

652 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 

činnosti  

-  

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek 

z prevádzkovej činnosti 

-  

  

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

22 403.10 69 175.27 

Kladný hospodársky výsledok v sume 22 403.10 EUR bol zúčtovaný na účet 428  

 

 

10. Ostatné dôležité informácie 

 
10.1. Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 
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KŠU/Školstvo - Prenesené 

kompetencie, vzdelávacie 

poukazy, dopravné, soc. 

znevýhodnené prostredie, výchovu 

a vzdelávanie detí pre ZŠ a MŠ 

 

 

443 840.80 

 

 

443 644.40 

 

 

196.40* 

ÚPSVaR - Transfer: 
Stravovanie detí pre ZŠ a MŠ 

15 447.60 15 447 0.00 

Transfer zo ŠR + 
Voľby  

4 650.40 4 433.04 217.36 

Environmentálny fond  transfer 

BB: 
Program - Obnova dediny 

5 000 5 000 5 000 

Ministerstvo vnútra SR – 
hlásenie pobytu občanov a register 

obyvateľstva 
Okresný úrad Nitra – 

starostlivosť o životné prostredie 

 

 

810.09 

 

 

810.09 

 

 

0.00 

Ministerstvo vnútra SR – úsek 

Matriky 
3 679.19 3 679.19 0.00 

ÚPSVaR - Školské potreby 166.00 166.00 0.00 

Okresný úrad Nitra 

CO Sklad 

 

251.08 

 

251.08 

 

0.00 

Transfery od ostatných 

subjektov 

1 300 1 300 0.00 

Environmentálny fond:  

Kanalizácia I. II. etapa 

0.00 100 000 100 000.00 

Výstavba detského ihrisko 8 000 0.00 8 000.00* 

Dotácia na výstavbu 2x12bj 

MDVRR SR 

402 150 402 150 402 150.00 

NSK: 
Šport a kultúra 

1 667.39 1 667.39 0.00 

* Finančné prostriedky budú použité v nasledujúcom roku 2020. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie 

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové dotácie: všetky na 

bežné výdavky 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

 

Miestny kyn. klub 2 000.00 2 000.00 1 024.55* 

ZO SZCH + klub záhradkárov 600.00 600.00  

Poľovné združenie 1 000.00 1 000.00  

Čin – Čin 1 800.00 1 800.00  

Červený kríž 300.00 300  

Transfer MFK – Muži 7 000.00 7 000.00  

Transfer MFK – Dorast 5 000.00 5 000.00  

Klub dôchodcov 1 700.00 1 700.00  
*finančné prostriedky vrátené v roku 2020 

 

 

 



Konsolidovaná výročná správa obce Alekšince 28 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

 

- v roku 2015 sa obec začala zaoberať bytovou otázkou. Na základe prieskumov medzi 

obyvateľmi, obec vypracovala projekt, ktorým cieľom bolo priblížiť sa požiadavkám 

občanom, ktorí preferovali 3 izbové nájomné byty. V roku 2019 niekoľkoročná práca bola 

úspešne ukončená a v obci pribudlo nových 24 nájomných bytov, ktoré boli koncom roka 

obsadené novými nájomníkmi. Celková investícia výstavby bola vo výške 1 186 911.76 EUR, 

ktorá bola z časti hradená nenávratným príspevkov v sume 402 150 Eur z Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zvyšnú časť investície obec čerpala z poskytnutého 

úveru zo štátneho fondu rozvoja a bývania vo výške 746 850 EUR a z vlastných zdrojov 

v sume 37 661.76 EUR. 

 

     
- v roku 2018 bola obci poskytnutá dotácia na podporu rozvoja športu so zameraním na 

výmenu umelých trávnikov na multifunkčnom ihrisku v sume 10 000 EUR z  Úradu vlády 

Slovenskej republiky. Projekt bol zrealizovaný v roku 2019 a v rámci rekonštrukcie bola 

zrealizovaná dodávka a výmena umelého trávnika, čím obec chcela vytvoriť lepšie, nové, viac 

kvalitou vyhovujúce podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času v obci. Celková 

investícia bola vo výške 17 303.88 EUR.  

 

 
 

- rekonštrukcia zdravotného strediska v sume 9 272.14 EUR 

- kúpa nehnuteľnosti Administratívna budova 248 748.78 EUR 

- vybudovanie ďalšieho úseku kanalizácie v sume 105 263.16 EUR 

 

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

- dobudovanie kanalizácie obce v súčinnosti so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 

(nenávratný finančný príspevok a vlastné zdroje) 

- rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice – zdroje zo ŠR a vlastné zdroje  

- rekonštrukcia, výmena strechy, zateplenie administratívnej budovy – zdroje zo ŠR a vlastné 

zdroje  

- opravy miestnych komunikácií, vybudovanie chodníka na ulici Hlavná – vlastné zdroje 

- výstavba detského ihriska  – zdroje zo ŠR a vlastné zdroje  

 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

Obec neeviduje žiadne riziká. 

 

 

Vypracoval:   Mgr. Miriama Klačanová                            Schválil: Radoslav Ťapušík 

 

V Alekšinciach,  dňa 15.06.2020 

 


