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1. Úvodné slovo starostu obce

Vážení spoluobčania,

dostáva sa Vám do rúk výročná správa so štandardnou štruktúrou o stave a hospodárení obce
Matúškovo, vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Obec Matúškovo plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších
zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní plnenia základných funkcií samosprávy, ako i
plnení kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy.

V roku 2017 dosiahla naša obec hospodársky výsledok „zisk“ vo výške 227 193,80 €. Výročná
správa podrobne opisuje stav a činnosti vykonávané obcou a verne zachytáva stav hospodárenia obce pri
zabezpečovaní základných činností a uspokojovania potrieb občanov.

Tak, ako po uplynulé roky, tak aj v roku 2017 sme v rámci našich zákonných možností zodpovedne
riešili potreby každého občana, hospodárne a efektívne vynakladali finančné prostriedky na rozvoj a
zveľaďovanie našej obce. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom
vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a organizácii sídliacich v obci, konanie akcií pre občanov
hlavne za účelom dobrého spolunažívania občanov.

Veľká vďaka patrí predovšetkým Samospráve Obce Matúškovo, občanom, podnikateľským a iným
subjektom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k napredovaniu a zveľaďovaniu našej obce.

Ing. Marta Mészárosová
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Matúškovo
Sídlo: 925 01 Matúškovo 138
IČO: 00800287
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 031/7826392
Mail: obecmatuskovo@stonline.sk
Webová stránka: www.matuskovo.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Ing. Marta Mészárosová
Zástupca starostu obce: Ing. Ivan Molnár
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Mária Tomovičová
Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa
konali v roku 2014 na obdobie 4 rokov v počte 9.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
•

László Pék, Matúškovo 369

•

Ing. Ivan Molnár, Matúškovo 504 – zástupca starostu obce

•

PhDr. László Bukovszky, Matúškovo 959

•

Ing. Arch. Ildikó Szőcsová, Matúškovo 663

•

Mgr. Tibor Mészáros, Matúškovo 222

•

Bc. Anita Bartalos, Matúškovo 604

•

Ing. Július Oláh, Matúškovo 805

•

Peter Győri, Matúškovo 523

•

Imrich Papp, Matúškovo 900

Pri obecnom zastupiteľstve boli zriadené komisie:
1. Komisia finančná, správy obecného majetku a na ochranu verejného záujmu
2. Komisia poľnohospodárstva, lesného a pôdneho hospodárstva
3. Komisia výstavby a životného prostredia
4. Komisia školstva
5. Komisia kultúry
6. Komisia pre styk s verejnosťou a na prešetrenie sťažností
7. Komisia sociálna a zdravotná
8. Komisia obchodu, služieb, dopravy a verejného poriadku
9. Komisia športu, mládeže a protidrogová
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Obecný úrad v Matúškove je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. V roku 2017 hlavný
kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.

Vedúci predstavitelia v školských zariadeniach zriadených Obcou Matúškovo:
•

PaeDr. Dagmar Darázsová – riaditeľka Základnej školy Janka Matúšku

•

Lýdia Kubovicsová – poverená riaditeľka ZŠ s VJM a výchovným jazykom slovenským a maďarským

•

Zuzana Kelemenová – vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ

4. Poslanie, vízie, ciele

Obec Matúškovo má vytvorené všetky predpoklady, aby obec poskytovala priestor svojim obyvateľom
pre pokojné bývanie v komfortnom, zdravom a čistom prostredí. Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie
obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými
medziľudskými vzťahmi. Cieľom je zabezpečiť svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre záujmové,
kultúrne, športové a iné vyžitie.
Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných finančných zdrojov.
Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej únie. Ďalším predpokladom pre úspešné
splnenie

strategických

cieľov

je

dôsledné

vypracovanie

a predkladanie

programových

zámerov

a zdôvodnených žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na príslušné inštitúcie.
Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických cieľov
rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom stanovení hlavných úloh samosprávy a pri
spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy jednotlivých projektov a reálne predpoklady na
získanie potrebných finančných prostriedkov.

5. Základná charakteristika obce

Obec Matúškovo je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 svojho územia a potrieb obyvateľov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce,
ktorým sa riadi financovanie úloha funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce upravujú opatrenia MF
SR č. MF/16786/2007-31, MF/25189/2008-311, MF/24240/2009-31, MF/24141/2011-31 a opatrenie č.
MF/19324/2012-31.
5

6. Geografické údaje o obci, demografické údaje, krátka história, pamiatky, symboly
Geografické údaje
Matúškovo leží v blízkosti rieky Váh, v susedstve okresného mesta Galanta. Táto riečna usadenina zo
štvrtohôr neprevyšuje úroveň terénu Podunajskej roviny viac ako o 2 – 3 metre. V dávnejších dobách často
ohrozovali ľudské osídlenia záplavy rieky Váh. Cez obec tečie potok Šárd.
Demografické údaje
K 31. 12. 2017 počet obyvateľov v obci: 2 173
- muži

1 093 (50,30 %)

- ženy

1 080 (49,70 %)

V roku 2017 v našej obci sa narodilo 18 detí a zomrelo 27 občanov.
Národnostná štruktúra :
- slovenská

1 045 (48,09 %)

- maďarská

1 122 (51,63 %)

- iná

6 ( 0,28 %)

Vzhľadom na blízkosť okresného mesta Galanta, ktoré poskytuje širokú možnosť zamestnania,
v našej obci je zvýšený trend výstavby rodinných domov a tým aj zvýšenie počtu obyvateľov.
História obce
Skoré osídlenie tohto územia človekom dokazuje cintorín s ľudskými kosťami z doby bronzovej,
odkrytý v 50. rokoch 20. storočia. Z hrobov boli vyzdvihnuté svojrázne remeselnícke výrobky z doby
bronzovej. Stopy po osídlení v stredoveku potvrdzujú staroslovanské popolnicové hroby a vecné nálezy
pochádzajúce z 10. storočia, z čias obsadzovania vlasti Maďarmi. Možno predpokladať, že katastrálny názov
Pohanský cintorín sa tiež datuje do tohto obdobia. Už niekoľko storočí považujú obyvatelia obce toto
nálezisko aj za pohrebné miesto panovníka Taksonya, po ktorom bola obec pomenovaná.
Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v popise diakovského chotára v listine z roku 1138, v ktorej
sa obec Matúškovo spomína ako pozemok bratislavského hradného ľudu „ terra civilium Posoniensium de
villa locsun“.
V stredoveku mala veľký vplyv na obyvateľov obce pravdepodobne blízkosť benediktínskej rehole
pôsobiacej v Diakovciach. Na život obyvateľov mali vplyv aj boje medzi cirkvami v čase reformácie a
protireformácie.

Tadiaľto

smerovali

aj

kurucké

a

cisárske

oddiely

protihabsburgského

národnooslobodzovacieho boja. V roku 1704 sa so svojim sprievodom zdržiaval v Matúškove knieža Rákoczi,
vodca bojov za slobodu.
Turecké spustošenie a stály vojnový stav úplne vyčerpali obec, ktorá sa vzmohla až v druhej polovici
storočia.
Obec bola od 1. 1. 1971 bez súhlasu občanov administratívne pričlenená ku Galante a až koncom roku
1990 získala späť svoju samostatnosť.
Pamiatky
Podľa záznamov v Prayovom kódexe stála v obci už koncom 13. storočia kaplnka, ktorú v 14. storočí
rozšírili na kostol. V období 1781 – 1784 bol na mieste historického kostola za pomoci grófa Františka
Eszterházyho postavený v barokovo – klasicistickom slohu nový rímskokatolícky kostol.
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K vysväteniu došlo 8. septembra 1784 v deň výročia narodenia Panny Márie. Maľba nad hlavným
oltárom, ktorá zobrazuje narodenie Márie, Ježišovej matky, je vzácnym pokladom kostola. Obraz namaľoval
Than Mor v roku 1871.
V obci sa nachádza aj evanjelický kostol, ktorý bol vybudovaný zo zbierok veriacich. Slávnostné
odovzdanie sa konalo v roku 1992. Projektantom budovy bol Ing. arch. Vavrinec Perleczky.
Najstaršou budovou obce je fara, ktorá stojí oproti rímskokatolíckemu kostolu. Pochádza z roku 1774.
V tejto budove pracovali farári – vedci, predovšetkým Andrej Kubriczky, neskorší bratislavský kanonik,
ktorého zásluhou bola na fare knižnica s 1500 zväzkami kníh.
Kamennú sochu v ľudskej veľkosti zobrazujúcu vojaka so sklonenou hlavou na kostolnom vŕšku dali
postaviť zo zbožnej úcty rodinní príslušníci vojakov padlých v bojoch a obyvatelia obce. Kamenný stĺp Svätej
Trojice strojí na námestí obce. Na ňom je nápis 1851 -1886, v podobe večnej vďačnosti Františka Lénárta pre
slávu celej Svätej Trojice.
Stĺp Božia muka s obrazom Panny Márie je na malom vŕšku na okraji obce smerom do Galanty. Dal
ho postaviť Pavol Szabó v 189. storočí.
Kaplnka svätého Jána Nepomuckého bola zhotovená v 18. storočí za pomoci Jána Lénárta. Kaplnka
stojí na konci ulice Šárd v súkromnom areáli. Kamenný stĺp svätého Antona sa nachádza na námestí a bol
postavený z darov Jána Szabóa v roku 1902.
Socha Panny Márie stojí na kostolnom vŕšku. V roku 1915 ju dali postaviť Bartolomej Bély a Janka
Vargová.
Kamenný stĺp svätého Vendelína, ochrancu domácich zvierat, je na pravej strane cesty smerom do
Diakoviec. Zhotovený bol z dedičstva po Jánovi Hrotkovi začiatkom 19. storočia.
Symboly obce
Pri tvorbe dnešného erbu Matúškova bola ako základ využitá pečať z druhej polovice 18. storočia
s trojvežovým hradom a nápisom CT. Erb tvorí v zelenom štíte strieborné trojvežové opevnenie, ktorého bočné
veže sú spojené oblúkom, prebiehajúcim poza strednú vežu. Okná a do polovice vytiahnutá mreža na bráne sú
zlaté.
Vlajka Matúškova pozostáva zo siedmich, rovnako širokých pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej
a zelenej. Pomer jej strán je 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu
vlajky.
Pečať Matúškova je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MATÚŠKOVO.
Znelka Obce Matúškovo sa používa pri oficiálnych vítaniach delegácií a pri slávnostných aktoch.

7. Plnenie funkcií obce (originálne aj prenesené)

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území
trvalý pobyt. Obec a obecná samospráva svoju činnosť a všetky aktivity vykonáva v zmysle Zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a
vlastnými príjmami.
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Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov.
Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, verejné
priestranstvá, verejné osvetlenie, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, komunálny odpad,
územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, opatrovateľská služba v
domácnostiach, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, výber miestnych daní a poplatkov.
Vo vybraných oblastiach bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o
oblasť stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je
zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh.
Obec Matúškovo dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
na úseku hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov, na úseku ochrany prírody a krajiny, na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie a na úseku
stavebného poriadku.

8. Informácia o vývoji činnosti účtovnej jednotky a o jej finančnej situácii, o rizikách a neistotách,
ktorým je účtovná jednotka vystavená

a/ Analýza

a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe ukazovateľov „Výkazu o plnení rozpočtu

a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce Matúškovo
v€
Vybrané ukazovatele

2015

2016

2017

Bežné príjmy

977 520,56

1 075 187,70

1 152 790,56

Bežné výdavky

793 392,64

788 653,22

868 431,74

Kapitálové príjmy

237 273,40

75 628,38

0

Kapitálové výdavky

305 759,65

5 513,52

5 160,11

Finančné operácie príjmové

249 527,22

36 610,27

117 050,00

Finančné operácie výdavkové

303 254,99

140 048,00

143 216,27

Bežné príjmy ukazujú mierne zvýšenie, čo ovplyvnili vyššie príjmy výnosu dane z daňového úradu
oproti roku 2016, vyššie príjmy za daň z ubytovania ako aj zavedenie platenia poplatku za rozvoj.
Bežné výdavky vykazujú rovnomernú, mierne zvýšenú tendenciu, nakoľko od januára sa zvýšila
minimálna mzda a boli zvýšené platy pedagogických zamestnancov.
Kapitálové príjmy a výdavky sú značne ovplyvnené výškou získaných dotácií a realizáciou
investičných akcii počas rozpočtového roka.
Hlavné riziká a neistoty, ktoré ovplyvňujú vývoj budúcich príjmov a tým a rozvoj a fungovanie obce
ako samosprávneho celku, príjmy výnosu dane a daňové príjmy od právnických a fyzických osôb.
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b/ Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele „Súvahy“
v€
Vybrané ukazovatele

2015

Dlhodobý nehmotný majetok

2016

2017

0

0

0

4 779 559,16

4 610 753,91

4 463 460,69

515 381,26

547 745,26

580 546,63

921,70

1 158,09

1 867,51

Pohľadávky

25 283,86

24 959,85

27 412,99

Finančný majetok

57 781,45

274 231,62

429 113,16

0

0

0

3 680,67

3 818,14

2 762,15

A k t í v a celkom

5 382 608,10

5 462 666,87

5 505 163,13

Fondy účtovnej jednotky

1 863 252,20

1 952 518,19

2 181 661,07

89 265,99

229 142,88

227 193,80

0

0

-42,63

1 220 932,89

1 176 820,74

1 132 152,78

Krátkodobé záväzky

139 861,68

139 674,82

139 558,56

Krátkodobé rezervy

42 811,76

47 129,00

55 775,10

0

600,00

0

433 055,01

370 163,21

305 073,77

Prechodné účty pasív

1 593 428,57

1 546 618,03

1 463 790,68

P a s í v a celkom

5 382 608,10

5 462 666,87

5 505 163,13

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby

Poskyt. návratné finančné výpomoci
Prechodné účty aktív

Výsledok hospodárenia
Oceňovacie rozdiely – akcie ZVS
Dlhodobé záväzky

Nevyčerpané transfery
Ostatné pasíva – bankový úver

Na základe analýzy a investičných zámerov obce sa predpokladá rast dlhodobého majetku, ktorý je
však podmienený získaním finančných zdrojov zo štátnych dotácii a európskych fondov.
c/ Analýza vývoja krátkodobých záväzkov
v€
2015
Krátkodobé záväzky celkom

2016

2017

139 861,68

139 674,82

139 558,56

1 252,16

1 267,89

2 122,00

zamestnancom

19 440,55

22 364,44

23 362,35

poistným nákladom

11 491,17

12 938,40

14 116,31

2 013,87

2 620,17

3 046,05

18,00

16,00

52,00

55 206,93

47 173,58

46 970,82

50 439,00

53 294,34

49 889,03

z toho voči – dodávateľom

priamym daniam
DPH
finančná zábezpeka
nájomné byty
iné
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Krátkodobé záväzky
do lehoty splatnosti

139 861,68

po lehote splatnosti

139 674,82

-

-

139 558,56
v€

Vývoj stavu krátkodobých záväzkov
a pohľadávok

Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobé záväzky

2015

2016

2017

25 283,86

24 959,85

27 412,99

139 861,68

139 674,82

139 558,56

Na bankových účtoch obce k 31. 12. 2017 bol zostatok finančných prostriedkov vo výške: 427 474,51 €.
v€

Názov banky

Číslo účtu

Názov účtu

Zostatok k
31. 12. 2017

VÚB Galanta

SK18 0200 0000 0000 0682 8132

Flexibiznis účet

VÚB Galanta

SK96 0200 0011 6900 0682 8132

Fondový účet - SF

VÚB Galanta

SK98 0200 0000 0016 3915 3459

Fondový účet - školstvo

46,49

VÚB Galanta

SK34 0200 0000 0021 3569 6059

Flexibiznis účet

19,74

VÚB Galanta

SK46 0200 0000 3500 1563 6132

Fondový účet - ŠJ

SK02 5600 0000 0011 1151 5001

Účet samosprávy

344 014,70

SK33 5600 0000 0011 1151 9002

Účet samosprávy

21 589,83

SK14 5600 0000 0011 1151 4009

Účet samosprávy

46 974,06

Prima banka
Slovensko Trnava
Prima banka
Slovensko Trnava
Prima banka
Slovensko Trnava

11 073,07
3 455,22

301,40

9. Predpoklad o budúcom vývoji účtovnej jednotky

Zámery rozvoja obce Matúškovo a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte obce,
ktorý strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce.
Viacročný rozpočet sa zostavuje na tri roky, rozpočet na roky 2018 – 2020 bol schválený na 14.
plánovanom verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Matúškove, dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
121/2017, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú
záväzné.
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Obec sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom
zmeny, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného
rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
v€

Vnútorné členenie rozpočtu

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Bežné príjmy

1 061 325,00

1 071 325,00

1 081 325,00

Bežné výdavky

1 026 018,00

986 718,00

986 714,00

0

0

0

Kapitálové výdavky

143 000,00

110 000,00

110 000,00

Finančné operácie príjmové

252 275,00

124 625,00

115 125,00

Finančné operácie výdavkové

144 582,00

99 232,00

99 736,00

Kapitálové príjmy

10. Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017
Obec Matúškovo ukončila hospodárenie roka

2017 vrátane finančných operácii s prebytkom vo výške

227 193,80 €. Podľa novely zákona o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve sa do výsledku
príslušného kalendárneho roka zahŕňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky
vytvorené v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa nezahrňujú finančné operácie, v ktorých sú
obsiahnuté zdroje vytvorené v minulých rokoch a čerpanie úverov.

Rozpočtové hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy

Skutočnosť k 31. 12. 2017
1 179 663,40
893 617,07
+ 286 046,33
0

Kapitálové výdavky

5 160,11

Kapitálový rozpočet

- 5 160,11

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+ 280 886,22

Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zistený prebytok
rozpočtu v sume + 280 886,22 €.
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Príjmy z finančných operácií

117 050,00

Výdavky z finančných operácií

143 216,27

Schodok finančných operácií

- 26 166,27

Schodok finančných operácií vo výške – 26 166,27 € bol financovaný z prebytku rozpočtového
hospodárenia.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti ovplyvňujúce účtovnú uzávierku.

Ing. Marta Mészárosová
starosta obce

Vypracovala : Brizláková
V Matúškove, dňa 18. 05. 2018
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