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Výročná správa
obce Boldog

Vypracovala: Hajnalka Macsiczaová admin. prac., ekonóm
Schválil: Alojz Časný, starosta obce

Identifikačné údaje obce:
Názov: Obec Boldog
Adresa: Boldog č.89, 925 26 pošta Reca
Telefón: 0245915223
e-mail: starosta@boldog.sk
web: www.boldog.sk
IČO: 00305863
DIČ: 2021006625
Právna forma: právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.
Rozloha obce: 450 ha
Demografické údaje o obce Boldog za rok 2015:
Služby v obci sa poskytujú: v obci nie je obchod
Pohostinstvo – nie je
Priemysel v obci: -Poľnohospodárska výroba: SHR Pavol Neszméry, Zdenek Černay
História o obce: Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245.
Počet obyvateľov obce k 31.12.2015: 455 obyvateľov

Erb obce:

Základné orgány obce
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo

OBECNÝ ÚRAD:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu a činnosti obecného úradu organizuje a riadi
starosta obce: Alojz Časný bytom Boldog č.86
Starosta obce je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zvoláva a vedie
zasadnutia obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú
vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Zamestnanci obecného úradu:

 Hajnalka Macsiczaová, bytom Boldog č.167 – samostatný odborný referent,
ekonóm, zamestnaná od 21.10.2001.
Pracovník obecného úradu zabezpečuje účtovné a finančné operácie s majetkom obce,
finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, majetkové práva, ich
ochranu. Poberá správne poplatky a tiež uskutočňuje informácie v miestnom rozhlase.
Vykonáva poštové a telekomunikačné služby, správu daní a poplatkov, administratívnych
úkonov a ich zhotovenie, miestne poplatky na území obce, administratívny správu cintorína,
informačné služby, evidencia majetku obce a iné úkony.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2014 na obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:





Loránd Jankó, Boldog č.122
Noémi Pikaliová, Boldog č. 38
Bc.Zsolt Mészáros, Boldog č.10
Zsolt Huszár , Boldog č.31

 Tomáš Kögler, Boldog č.119

Obecné zastupiteľstvo bude rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach základné
otázky zo života obce ako aj ich občanov.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva bola zverejnená na úradnej tabuli obce
najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo verejné.

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE:
Elena Némethová, bytom Jesenského 6, 903 01 Senec. V roku 2013 hlavný kontrolór obce
pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti obce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Schválené právne normy obce:
Rokovací poriadok obce
Poriadok odmeňovania
Organizačný poriadok obce
KOMISIE:
Poriadková, finančná a povinná komisia.

Samospráva obce
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.
Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a
záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva
ich správu. Ďalej obec vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné
služby medzi ktoré patrí nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci,
správu a údržbu verejnej zelene a podobne.

Financovanie obce

Obec financuje svoje potreby hlavne z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a
ďalších zdrojov.

Rozpočet obce
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa v roku 2014
schvaľoval na rok 2015.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Bežné príjmy:
Daňové príjmy:
Daň z príjmov FO
Daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, daň zo stavieb)
Dane za špecifické služby (príjem za odpady, za psa)
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva

Nedaňové príjmy:
Príjmy z vlastníctva /z prenajatých pozemkov /
Administratívne poplatky (správne)
Poplatky.
Za hlásenie v miestnom rozhlase, ostatné
Ďalšie administratívne a iné poplatky
Z vkladov
Ostatné príjmy

Granty a transfery
Transfery

Kapitálové príjmy:

Bežné výdavky:
Výdavky verejnej správy (mzdy, platy, služobné príjmy, tarifný, základný
funkčný plat, príplatky – za riadenie, odmeny – za splnenie úlohy,
zákonné poistenie)
Tovary a služby (cestovné výdavky)
Energia, komunikácie (elektrická energia, telefón, rozhlas, internet a pod.)
Materiál a služby (výpočtová technika, telekomunikačná technika,
kancelárske potreby, materiál, a pod.)
Dopravné (palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy, náhradné diely,
a pod.)

Ostatné tovary a služby

Kapitálové výdavky: rekonštrukcie a

moderznizácie

INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA
ROZPOČTU
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2014
uznesením č. 06/2014 a upravený rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 15.10.2015.
Príjmy bežného rozpočtu:

Názov
Dotácia transfery
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežné príjmy
Finančné operácie
Celkové príjmy

rozpočet
1780,00
155920,00
3468,00
161168,00

skutočnosť
2563,58
180067,20
6334,78
188965,56

161168,00

Poskytovateľ

188965,56

Suma v Eurách

Krajský školský úrad
Okresný úrad Senec

1302,00
640,00

Obvodný úrad Senec
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad ŽP

146,85
0
474,73

účel
Predškolská výchova
Voľby
Evidencia obyvateľstva
Spoločný stavebný úrad
Životné prostr.+ poz.kom.

2563,58

V ý d a v k y obce za rok 2015 v Eurách

Názov
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu

rozpočet
161168,0

skutočnosť
178295,97

16168,0

178295,97

Finančné operácie príjmové:
Finančné
operácie
príjmové
a
Zostatok prostriedkov finančných aktív
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek
a návratných finančných výpomocí
Príjmy z predaja majetkových účastí
Ostatné príjmy
Spolu

Skutočnosť
k 31.12.
Číslo
bežného
riadku
účtovného
obdobia
b
1
01
0
02

0

03

0

04
05
06

0
0
0

Finančné operácie výdavkové:
Finančné
operácie
výdavkové

Číslo
riadku

a
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
Splátky prijatých úverov, pôžičiek
a návratných finančných výpomocí
Výdavky na obstaranie majetkových účastí
Ostatné výdavky
Spolu

b

Skutočnosť
k 31.12.
bežného
účtovného
obdobia
1

01
02

0

03
04
05

0
0
0

Rekapitulácia AKTÍV a PASÍV obce Boldog

AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2015

KZ k 31.12.2015

Neobežný majetok spolu:
z toho dlhodobý nehmotný
Dlhodobý hmotný
Dlhodobý finančný
:

1037016,37
7517,27
882549,62
146949,48

1006957,37
6460,27
853547,62
146949,48

Obežný majetok spolu:

132651,91

140422,82

4,87
2343,12
130303,92

17,90
525,5
139879,42

Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
Z toho:fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia

ZS k 01.01.2015
420404,64

KZ k 31.12.2015
421295,54

Záväzky z toho:

1163,24

Zásoby
Krátkod.pohľadávky
Finančný majetok

PASÍVA

Dlhodobé záväzky

-2001,55

328,21

-184,96
1822,9
704,3

Rezervy

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Boldogu dňa 15.02.2015

Alojz Časný
starosta obce

