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Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Pata
Sídlo: Obecný úrad Pata, Hlohovecká 103/69
IČO: 00306126
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 0905 965 650
Mail: starosta@obecpata.sk
Webová stránka: www.obecpata.sk

1. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Starosta obce: PeadDr. Jozef Berčík, PhD.
Zástupca starostu obce: Mgr. Róbert Korec
Prednosta obecného úradu: zatial nie je
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ľubica Balážiová
Obecné zastupiteľstvo:
Peter Franko
Mgr. Róbert Korec
Bc. Branislav Vaško
Ing. Bohumil Práznovský
Róbert Korec
Vladimír Vaško
Štefan Hubinák
Milan Skladan
Mgr. Peter Tóth
Komisie:
Obecný úrad:

Obecný úrad Pata
Hlohovecká 103
925 53 Pata
IČO: 00306126
DIČ: 2021000905

3

Zamestnanci Obecného úradu:
Ing. Petra Šottníková
- účtovníctvo
Tel.: 031/786 0122 kl. 16
e-mail: petra.sottnikova@obecpata.sk
Ľubica Horváthová
- pokladnica
- podateľňa
Tel.: 031/786 0122 kl. 15
e-mail: lubica.horvathova@obecpata.sk
Dana Trubačová
- matrika
- evidencia obyvateľstva
- overovanie podpisov a odpisov listín
Tel.: 031/7020092
e-mail: trubacova@obecpata.sk
Mária Hercegová
- obecná knižnica
- školstvo
- kultúra
- drobné stavby
- odpadové hospodárstvo
- životné prostredie
Tel.: 031/786 0122 kl. 21
e-mail: maria.hercegova@obecpata.sk
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Ing. Gabriela Paldanová
- daň z nehnuteľností
- personálna agenda
- miestny rozhlas
- evidencia SHR
Tel.: 031/786 0122 kl. 23
e-mail: gabriela.paldanova@obecpata.sk
Ing. Silvia Borkovičová
-

sociálne veci

-

kultúra

-

Tel.: 031/786 0122 kl. 23

-

e-mail: silvia.borkovicova@obecpata.sk

2. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.
Geografické údaje
Celková rozloha obce : 1700 ha
Susedné obce a mestá :Šoporňa, Pusté Sady, Hájske, Sereď
Nadmorská výška : 138 m nad morom
Obec Pata má z pohľadu dopravného systému veľmi výhodnú polohu medzi dvoma
blízkymi krajskými mestami Trnava a Nitra a nachádza sa v blízkosti okresného mesta Galanta,
Hlohovec či mesta Sereď. Disponuje priamym napojením na rýchlostnú cestu R1, čo umožňuje
občanom obce nielen pohodlne cestovať do okolitých okresných miest, či už za prácou, na
úrady, alebo k lekárovi, ale aj podnikateľom a turistom dostať sa jednoducho do našej obce.
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Demografické údaje
Počet obyvateľov : 3078
Národnostná štruktúra : podľa posledného sčítania z roku 2011/ na počet obyvateľov 3016
- slovenská 2938
- maďarská 17
- česká 7
- rómska 4
- nemecká 2
- poľská 2
- moravská 2
- ruská 1
- iná 2
- nezistená 41
Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese : 5,9%
Vývoj nezamestnanosti :
Symboly obce
Symboly obce Pata sú erb, pečať a vlajka. Erb obce Pata tvorí zo spodného okraja
červeného štítu vyrastajúca strieborná, zlatovlasá Panna Mária so zlatou korunou, plášťom a
žezlom ukončeným ľaliou (Novák, 1972).
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Na pečati je korunovaná Panna Mária so žezlom v pravej ruke. (Opis pečatidla z roku 1761
uverejnil O. Gergelyi, c. d., HNO VI, č. 37 z 15. septembra 1965. Obraz pečate má autor vo
svojej fotozbierke), (Novák, 1972).
Vlajka pozostáva s piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej 1/6, červenej 1/6, bielej 1/6,
červenej 1/6 a žltej 1/6. Je obdĺžnikového tvaru, má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,
t.j. dvoma zostrihmi, siahajúci do tretiny jej listu.

História obce
Od prehistorických čias viedla cez obec významná cesta spájajúca Ponitrie s Považím
a Malými Karpatmi (súčasť spojnice južného Balkánu s Európou). Táto cesta slúžila pri
výmene tovaru.
Staršia doba bronzová (1800 – 1500 p. n . l.), z obdobím staršej doby bronzovej sa
stretávame v našom regióne prostredníctvom hrobov ľudu nitrianskej kultúry. Hroby sú totiž
prakticky jediným dokladom o ich pobyte na tomto území. Archeológom sa podarilo odkryť
rozsiahlejšie praveké osídlenie v priestore mimoúrovňovej križovatky Pata – Šoporňa (Pata –
Diely). Objavili tu sídliskové jamy a kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej (2200 –
1800, 1500 pr. Kr.) patriace únmětickej a maďarovskej kultúre.
Mladšia a neskorá doba bronzová (1200 – 750 p. n. l.), obdobie mladšej a neskorej
doby bronzovej patrí v našom regióne rozvoju kultúrneho komplexu strednodunajských
popolnicových polí. Územie juhozápadného Slovenska sa vtedy členilo pozdĺž rieky Váh
medzi velatickú a čakanskú kultúru. Spájajúca črta pre tieto dve kultúry bol zvyk budovať
charakteristické monumenty, akými boli bez pochýb solitérne kniežacie mohyly s centrálnym
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žiarovým hrobom ,,bojovníka“ a prípadne aj ďalšími bočnými hrobmi. Odkryté pohrebiská
sídlisk sa našli vo Veľkom Grobe, Abraháme, Kráľovom Brode, Sládkovičove, Diakovciach,
Šintave a v Pate.
Doba Rímska (prelom letopočtov – 375 po Kr.)
Na prelome letopočtov sa Pata a celé juhozápadné Slovensko stali hraničným územím
Rímskeho impéria (Limes romanus) a germánskych kmeňov (Kvádi, Markomani). Práve z
tohto obdobia pochádza posledné nálezisko v Pate, poloha Vinohrady, kde bola objavená pec a
niekoľko kultúrnych jám.
V 10. storočí sa územie juhozápadného Slovenska prepadlo do chaosu a anarchie.
Kmeňový zväz starých Maďarov, ktorý obsadil dunajskú kotlinu na začiatku 9. storočia sa
rozpadol. Trvácnejšie maďarské osídlenie siahalo v našom regióne po líniu Sereď, Šintava,
Nitra. Z veľkomoravského zriadenia prežilo len niekoľko severnejších hradísk. Arpádovské
knieža Gejza prijal kresťanskú misiu a pokrstil syna Vajku na Štefana, ktorý v roku 1000 prijal
z rúk pápeža kráľovskú korunu. Z hľadiska Paty je významné, že Štefan I. bol za čias Gejzu
správcom nitrianskeho údolného vojvodstva. Zdokumentované dejiny súčasnej Paty sa síce
začínajú až v 12. storočí, ale súdobé osídlenie môže siahať až do čias príchodu starých
Maďarov.
Pata sa prvý krát spomína v roku 1156. V listine ostrihomský arcibiskup oprávňoval
svojich kanonikov, členov ostrihomskej kapituly, vyberať desiatky z Paty ako i z ďalších dedín,
ktoré ležali na území jeho arcibiskupstva. Druhá najstaršia zmenka o obci sa nachádza v listine
z roku 1252. Názov obce je už zachytený identicky so súčasnou formou. Objavuje sa v
súvislosti s najstaršie zachovaným menom miestneho obyvateľa – Ladislava de Patha.
Doterajšia historiografia uvádza Patu z hospodársko-sociálneho hľadiska ako
homogénnu jednotku (roľnícku obec), ktorá od roku 1523 patrila ku komplexu majetkov
sústredených do šintavského panstva. Oproti ostatným obciam vystupovala ako privilegovaná
roľnícka (sedliacka) komunita. Všetci jej obyvatelia boli oslobodený od platenia daní a
poplatkov, pretože sa starali o pánsky (kráľovský) rybník.
Na začiatku 17. storočia obec z hospodárskeho hľadiska patrila stále k popredným
obciam. V roku 1663 Pata zažila bezprostredné nebezpečenstvo zo strany Turkov,
obliehajúcich neúspešne šintavský hrad. Po skončení stavovských povstaní 1711 prežívali
Patania pokojnejšie obdobie. Svedčí o tom aj nárast miestnej populácie. V roku 1715 mala obec
len 46 domácností (42 sedliackych a 4 želiarske) a po prvý krát sa spomína prítomnosť viníc. V
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roku 1751 žilo v Pate 100 rodín a spomína sa rozsah viničnej plochy v rozsahu 300 kopáčov
viníc. V roku 1769 bolo v obci zaregistrovaných 59 sedliackych hospodárstiev a 4 želiarske
domy. Počet obyvateľov vzrástol za roky 1785 – 1828 na 878 obyvateľov, pričom počet
usadlostí (126) sa fakticky nezmenil. To znamená, že dochádzalo k drobeniu roľníckych
hospodárstiev v rámci delenia dedičských gruntov. Po vzniku Československa ostala Pata
naďalej súčasťou okresu Šaľa, ktorý bol v roku 1923 pričlenený do Bratislavskej župy. 28.
januára 1948 prijala SNR zákon č.14 týkajúci sa úpravy okresov a zmien okresných sídiel. Na
jeho základe sa Pata stala súčasťou novovytvoreného okresu Sereď, ktorý existoval až do roku
1960. V roku 1942 bol v obci vybudovaný športový areál pre mládež a vzniklo miestne
mládežnícke divadlo, materská škola bola postavená v roku 1948. Zdravotné stredisko, ktoré je
aj v súčasnosti v prevádzke, postavili v roku 1958. Socializmus chcel zmeniť postavenie
vidieka. Každá obec mala byť schopná poskytovať občanovi všetky bežné služby. V obci bola
postavená štátna pekáreň, obchodný dom Jednota. Na Nitrianskej ulici otvorila Jednota
reštauráciu. Kultúrne stredisko bolo postavené v ruku 1976. Budovanie vodovodu v obci sa
začalo v roku 1976 s plynofikácia obce 1982. Po roku 1989 samospráva v Pate musela riešiť
zložitú úlohu, ako zabezpečiť v novo sa rodiacich spoločenských vzťahoch obecný rozvoj.
Obecné hospodárenie bolo až do fiškálnej decentralizácie odkázané na štátne normatívy.
Verejné financie záviseli od stagnujúcej produkcie štátnych podnikov, ktoré čakal proces
privatizácie, sprevádzaný rozpredávaním a neodborným manažmentom.
Pamiatky
Obelisk – pamätník padlých konvédov v r. 1848
Významné osobnosti obce
Ferencz Sidó
Milan Bubák
Štefan Kereškeni
Margita Kováčová
Bronislav Ignác Kramár
Alexander Selzman
Vojtech Tóth od svätej Anny
Jozef Kaman
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3. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne
kompetencie)
3.1.

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s právnou subjektivitou

-

Materská škola s právnou subjektivitou

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Školský klub detí

-

Materské centrum

-

Stolnotenisový krúžok

-

Obecná knižnica

3.2.

Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

ambulancia praktického lekára MUDr. Marián Grác

-

detská ambulancia MUDr. Dana Sopúchová

-

zubná ambulancia MUDr. Emília Koreňová

3.3.

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

3.4.

Dom sociálnych služieb - Nezábudka n. o.

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje v priestoroch kultúrneho domu a klubu
dôchodcov.
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3.5.

Hospodárstvo

Poskytovatelia služieb v obci :
-

Kvetinárstvo Milada Valašíková

-

Textil-obuv-hračky Phoung Ngovan

-

Nákladná preprava Vladimír Herceg

-

Požičovňa náradia

-

Rozličný tovar Jašková a Vlčková

-

Chova Pata chovateľské potreby

-

Predajňa záhradníckych potrieb a spojovacieho materiálu

-

Občerstvenie Maja

-

Fortuna stávková spoločnosť

-

Pošta

Obchodné prevádzky v obci:
-

COOP Jednota

-

COOP Jednota Supermarket

-

Supermarket TESCO

-

Predajňa mäsa Tóth

-

Polyfunkčný dom Súkenník

Reštaurácie a pohostinstvá:
-

Viliam Tóth V and M

-

Bennár

-

Pohostinstvo Pelikán

-

ĽUMIKU presso – ALDO

-

Piváreň VELBA

-

Šport klub Pata

Podnikateľské subjekty:
-

Drevovýroba združenie

-

Polyvlies

-

Stavtour, s. r. o.

-

Výrobňa potravín Zelpak
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-

Kaderníctvo

-

Kozmetika

-

Salón Daniela

-

Autodielňa Ernest Borza

-

Walter Maile

-

Wegu Slovakia

-

Špeciál IZOTEX

-

Stanko Vladimír, krajčírstvo

-

Masážny salón Lucia

-

Kaderníctvo Simona

-

Kozmetické služby Sobotovičová

-

Kozmetika Lipovská

-

Lekáreň Herba

-

Peter Horváth – kovo

-

Kaderníctvo NIKOLA

-

Lekáreň Areál zdravia

Poľnohospodárska výroba v obci :
-

RaVOD Pata
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4. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016,
ktorý bol zostavený 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 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č.18/OZ2015
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 04.04. 2016 uznesením č. 23/OZ-2016
- druhá zmena schválená dňa 19. 09. 2016 uznesením č. 27/OZ-2016
- tretia zmena schválená dňa 17. 10. 2016 uznesením č. 28/OZ-2016
- štvrtá zmena schválená dňa 19. 12. 2016 uznesením č. 30/OZ-2016
- piata zmena rozpočtové opatrenie starostu 31. 12.2016 5/2016

4.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet

Príjmy celkom

1 420 933,00

Rozpočet
po zmenách
1 754 535,47

Plnenie
k 31.12.2016
1 819 244,57

1 312 633,00
0,00
97 800,00

1 465 697,31
0,00
265 846,87

1 492 841,73
2 350,00
265 846,87

10 500,00

22 991,29

58 205,97

1 405 636,00

1 651 483,13

1 623 820,73

651 316,00
97 800,00
24 879,00

722 991,45
207 420,95
24 879,00

620 487,49
246 511,81
25 351,20

631 641,00

696 191,73

731 470,23

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy RO s právnou
subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjekt.

13

4.2.

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Príjmy
plnenie

Výdavky plnenie

rozdiel

Bežné plnenie
Obec
1 492 841,73
Základná škola
9 480,77
Materská škola
13 510,52
Kapitálové plnenie

620 487,49
453 627,25
242 564,48

872 354,24
-444 146,48
-229 053,96

Obec

2 350,00

246 511,81

-244 161,81

Základná škola

0,00

0,00

0,00

Materská škola

0,00

0,00

0,00

SPOLU:

1 518 183,02

1 563 191,03

-45 008,01

Finančné
operácie

265 846,87

25 351,20

240 495,67

Prebytok hospodárenia v sume:
SPOLU:
RZZP za rok 2015

Presun do rezervného fondu

195 487,66
-1 268,52

194 219,14

Prebytok rozpočtu v sume 194 219,14 EUR zistený 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, navrhujeme použiť na
tvorbu rezervného fondu v plnej výške.
Z vyčísleného prebytku obce za rok 2016 sa odpočítavajú ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia za rok 2016, ktoré sa týkalo Základnej školy v Pate. Tieto finančné prostriedky sa
v roku 2016 previedli na účet MF SR.
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4.3.

Rozpočet na roky 2017-2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

1 819 244,57

1 349 238

1 342 238

1 342 238

1 492 841,73
2 350,00
265 846,87
58 205,97

1343238,35
0,00
6 000,00
10 500,00

1342238,35
0,00
0,00
10 500,00

1342238,35
0,00
0,00
10 500,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet
na rok 2017

1 623 820,73

Rozpočet
na rok 2018

1 349 238

Rozpočet
na rok 2019

1 279 553

1 279 553

62 6907,35

61 9224,52

61 9224,52

Finančné výdavky

620 487,49
246 511,81
25 351,20

6 000,00
22 687,00

0,00
22 687,00

0,00
22 687,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

731 470,23

693 644,00

637 641,00

637 641,00

Kapitálové výdavky

5. Programové plnenie výdavkov rozpočtu

V roku 2016 skutočné plnenie výdavkov podľa jednotlivých programov neprekročilo
plánovaný rozpočet.
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V roku

2016

najväčší

podiel

na

celkových

výdavkoch

mal

program

13 – administratíva, čo tvorí 30% z celkových výdavkov obce. Program 11 – verejná zeleň
tvorí 13% celkových výdavkov, program 6 – odpadové hospodárstvo tvorí 13% z celkových
výdavkov. Všetky ostatné programy tvoria menej ako 10% z celkových výdavkov.
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V roku 2016 sa oproti roku 2015 zvýšili výdavky na program 4 – služby občanom
o 13 686,12 EUR,

program 7 – komunikácie a doprava o 16618,12 EUR a program 8 –

vzdelávanie o 5232,52 EUR, program 9 – kultúra o 9072,02 EUR, program 10 – šport o 888,25
EUR, program 11 – verejná zeleň o 31 886,08 EUR a program 13 – administratíva o 27 443,99
EUR Pri všetkých ostatných programoch obec v roku 2016 zaznamenala zníženie hodnoty
výdavkov. Celkové výdavky rozpočtu obce Pata v roku 2016 dosiahli hodnotu 620 487,46
EUR. V porovnaní s rokom 2015 obec zaznamenala zvýšenie hodnoty celkových výdavkov
o 61 871,52 EUR.
V súvislosti so zvýšenými výdavkami obce boli zaznamenané v roku 2016 aj zvýšené
celkové príjmy obce. Hodnota celkových príjmov bola v roku 2016 na úrovni 1 761 038,60
EUR. V porovnaní s rokom 2015 ide o zvýšenie o 337 530,60 EUR.
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
6.1.

Majetok

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2015
3563812,02
2472892,24

KZ k 31.12.2016
3664419,61
2701458,39

1625,43
1879917,74
591349,07
1087187,33

3261,00
2106848,32
591349,07
961661,86

1176,29
681004,62
0
44087,12
360919,30
0
0
3732,45

1377,89
644806,46
0
26715,72
288761,79
0
0
1299,36

Analýza významných položiek prírastku DHM z účtovnej závierky:
Obec Pata v roku 2016 v súlade s projektovou dokumentáciou zrekonštruovala
- budovu Domu smútku v sume 67 408,89 EUR,
- Miestnu komunikáciu Párovská v sume 94 690,31 EUR.
Zároveň Obec Pata v roku 2016 vybudovala
- Detské ihriská v sume 12 715,11 EUR,
- Zberné miesto odpadu v sume 7 004,04 EUR,
- Studňu na Športovom areáli v sume 7 372,00 EUR.
Obec Pata v roku 2016 nakúpila kosačky pracovníkom verejnej zeleni a iný dlhodobý majetok
v celkovej sume 20 252,22 EUR.

6.2.

Zdroje krytia

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

KZ k 31.12.2015
3563812,02
2728527,26

KZ k 31.12.2016
3664419,61
2765711,49

0
0
2728527,26
182611,89

0
0
2765711,49
164060,86

2750,00
0

3500,00
1268,52

8873,47

3766,94
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21045,06
149943,36
652672,87

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

6.3.

26261,14
129264,26
734647,26

Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky
Pohľadávky krátkodobé

Zostatok
k 31.12 2016

44 087,12

26 715,72

0

0

Pohľadávky dlhodobé

V roku 2016 suma pohľadávok klesla oproti roku 2015 o 17 371,40 EUR. Zníženie pohľadávok
bolo spôsobené zavedením nového systému zberu komunálneho odpadu, kde sa pristúpilo
k lepšiemu evidovaniu platieb za odpady, čo malo následne za následok úhradu veľkého počtu
nedoplatkov v obci Pata.

6.4.

Záväzky
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky
Záväzky krátkodobé
Záväzky dlhodobé

Zostatok
k 31.12 2016

21 045,06

26 261,14

8 873,47

3 766,94

Medziročne zaznamenala obec zvýšenie celkových záväzkov na hodnotu 30 028,08 EUR.
Z čoho sa hodnota krátkodobých záväzkov zvýšila o 5 216,08 EUR. Hodnota krátkodobých
záväzkov sa zvýšila z dôvodu prijatia 5 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Hodnota
dlhodobých záväzkov sa v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 znížila o 5 106,53 EUR. Toto
zníženie dlhodobých záväzkov spôsobilo splatenie úveru z 4. 4. 2012.

7. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12. 2016

974 207,89

1 160 103,68

74 671,03

91 736,83

51 – Služby

224 343,66

249 163,05

52 – Osobné náklady

170 438,94

227 845,11

33,50

240,00

50 – Spotrebované nákupy

53 – Dane a poplatky
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54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

9 423,16

2 625,47

178 320,41

198 214,43

13 825,90

19 264,31

-

-

301 181,46

369 379,71

1 969,83

1 634,77

1 089 939,75

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

-

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

-

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
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
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

1 197 287,91
-

-

-

890 174,85

951 825,08

78 231,89

80 542,20

2 750,00

2 755,90

10 301,14

7 531,04

-

-

108 481,87

154 633,69

115 731,86

37 184,23

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 37 184,23 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Celkové náklady v roku 2016 boli 1 160 103,68 EUR. V porovnaní s rokom 2015 ide
o zvýšenie o 185 895,79 EUR. Zvýšenie celkových nákladov bolo spôsobené zvýšením
nákladov na spotrebu, služby, osobné náklady. Významnou mierou celkové náklady ovplyvnili
realizované investície, čo viedlo k zvýšeniu hodnoty majetku a zároveň zvýšeniu odpisov.
Celkové výnosy v roku 2016 boli na úrovni 1 197 287,91 EUR. V porovnaní s rokom 2015 ide
o zvýšenie o 107 348,16 EUR. Signifikantný vplyv na zvýšenie výnosov mali podielové dane
zo štátneho rozpočtu vedené na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy. Zvýšenie celkových
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výnosov bolo spôsobené aplikáciou lepšieho spôsobu výberu poplatkov za komunálny a drobný
stavebný odpad.

8. Ostatné dôležité informácie
8.1.

Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12

8.2.

Poskytovateľ
Krajský stav.úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Galanta
UPSVaR
Obv.úrad Galanta
ÚPSVaR
Krajský úrad ŽP
Obvodný úrad Galanta
UPSVaR
Krajský úrad pre
cest.dopr.
UPSVaR
Okresný úrad,odb.škol.

Suma v EUR
2861,61
390117,00
4103,17
563,35
1331,84
132,80
287,80
1058,01
21197,69
132,98

účel
Spoločný stavebný úrad
Školstvo ZŠ
Matrika
Stravné pre deti v HN
Voľby do VÚC
Učebné pomôcky pre deti v HN
Dotácia na starostlivosť o ŽP
Hlásenie pobytu obč. a reg. obyv.
Aktivačná činnosť
Pozemné komunikácie

47,04 Rodinné prídavky
6836,00 Dotácia 5 ročné deti

Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec poskytla z rozpočtu nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 6/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Nezábudka Pata n. o.
2000,00
2000,00
0
OZ rodičia a deti pri ZŠ Pata
700,00
700,00
0
Sto-nožka
300,00
300,00
0
Združenie kresť. Spol. mládeže
300,00
300,00
0
Farský úrad
6640,00
6640,00
0
Červený kríž- bežné výdavky
1000,00
1000,00
0
Miestna org. jednoty dôchodcov
1200,00
1200,00
0
FC Pata
10000,00
10000,00
0
OZ prevenciou proti kriminalite
500,00
500,00
0
Stolno-tenisový klub Pata
1330,00
1330,00
0
DHZ Pata
500,00
500,00
0
Poľovníci
500,00
500,00
0
SZCH
300,00
300,00
0
DFS Studienka
250,00
250,00
0
Nezábudka, n. o.
5600,00
5600,00
0
Dotácie FO
300,00
300,00
0
SPOLU:
31 420,00
31 420,00
0
V roku 2016 boli z rozpočtu obce poskytnuté dotácie v celkovej sume 31 420,00 EUR. Dotácia
za rok 2015 bola Farskému úradu z technických príčin zaslaná v januári 2016 spolu s dotáciou
na rok 2016.

8.3.

Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
- celková rekonštrukcia miestnej komunikácie Párovská,
- kúpa novej kosačky na športový areál a verejnú zeleň,
- vybudovanie kamerového systému v obci,
- zateplenie budovy Domu smútku v obci Pata,
- zateplenie budovy Obecného zdravotného strediska v obci Pata,
- kúpa klimatizácie na Obecný úrad v Pate,
- vybudovanie novej studni na Športovom areáli v Pate,
- vybudovanie detských ihrísk na Rybníkoch a za kostolom v obci Pata.

8.4.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

realizácia kanalizácie,
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-

vybudovanie Zberného odpadu v obci Pata,

-

rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Mládežnícka a Majerská,

-

vybudovanie detského ihriska na Hliníkoch v Pate,

-

vybudovanie športového ihriska na školskom dvore Základnej školy v Pate,

-

vybudovanie Streetworkoutového ihriska,

-

rekonštrukcia prístrešku na Dome smútku v obci,

-

rozšírenie kamerového systému v obci.

8.5.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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8.6.
Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka
vystavená
Obec nevedieme súdny spor ani nemáme vedomosť o hroziacich rizikách.

Vypracovala:

Ing. Petra Šottníková

Schválil:

PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

V Pate dňa 10. 10. 2017
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Individuálna Súvaha, Individuálny Výkaz ziskov a strát,
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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